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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Α.ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ
1)ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄
ΣΗΛ: 2103636059, 2103614303

ΑΔΑ:
Ακινα, 27 Αυγοφςτου 2020
Ε.2141

Β.ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
1) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ Β΄
ΣΗΛ: 2104802203, 2104802477
2)ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΜΗΜΑ Γ΄
ΣΗΛ: 2104803234
3) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νςθ
:
Ταχ. Κϊδικασ :
Τθλζφωνο
:
Fax
Url

:
:

Καρ. Σερβίασ 10
101 84 Ακινα
210 3636059,
3614303, 3614716
210 3635077
www.aade.gr

ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομισ

Θζμα: Κοινοποίθςθ των διατάξεων του άρκρου 14 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104 ) «Κφρωςθ: α) τθσ
από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μζτρα για τθν αντιμετώπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειών τθσ
πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ» (Α’84) και β) τθσ από
1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτζρω μζτρα για τθν αντιμετώπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειών τθσ
πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθν επάνοδο ςτθν κοινωνικι και οικονομικι
κανονικότθτα» (Α΄90) και άλλεσ διατάξεισ» και παροχι οδθγιών για τθν ενιαία εφαρμογι
τουσ.

Με τθν παροφςα εγκφκλιο κοινοποιοφνται οι διατάξεισ του άρκρου 14 «Παράταςη
προθεςμιϊν καταβολήσ βεβαιωμζνων οφειλϊν και δόςεων ρυθμίςεων/διευκολφνςεων
τμηματικήσ καταβολήσ, αναςτολή είςπραξησ ληξιπρόθεςμων οφειλϊν και ςυμψηφιςμόσ κατά
25% με βεβαιωμζνεσ οφειλζσ για τουσ εκμιςθωτζσ ακινήτων» του ν. 4690/2020 (Αϋ 104) και
παρζχονται οδθγίεσ για τθν ενιαία εφαρμογι τουσ.
Αναλυτικότερα:
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Α. Δικαιοφχοι
Τα φυςικά πρόςωπα που εκμιςκϊνουν ακίνθτα ςε πρόςωπα, τα οποία ςτο πλαίςιο των
μζτρων αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων του κορωνοϊοφ COVID-19 απαλλάςςονται από τθν
καταβολι ποςοςτοφ ςαράντα τοισ εκατό (40%) του ςυμφωνθκζντοσ μιςκϊματοσ.
Ειδικότερα:
i.φυςικά πρόςωπα που εκμιςκϊνουν κφρια κατοικία ςε εργαηόμενουσ ι ςυηφγουσ ι ζτερα
μζρθ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ, οι οποίεσ ζχουν ενεργό, κφριο
κωδικό δραςτθριότθτασ ςτισ 20/03/2020 τουσ αναφερόμενουσ ςτο ςυνθμμζνο ςτισ
ςχετικζσ αποφάςεισ, όπωσ εξειδικεφονται ςτθν επόμενθ ενότθτα Β, πίνακα, ο οποίοσ και
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν, ι των οποίων τα ακακάριςτα ζςοδα ενεργοφ κατά
τθν 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεφουςασ δραςτθριότθτασ από τουσ αναγραφόμενουσ ςτο
ςυνθμμζνο ςτισ ςχετικζσ αποφάςεισ, όπωσ εξειδικεφονται ςτθν επόμενθ ενότθτα Β,
πίνακα, όπωσ αυτά προκφπτουν από τθν αρχικι διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ
φορολογικοφ ζτουσ 2018, είναι μεγαλφτερα από τα ακακάριςτα ζςοδα που αντιςτοιχοφν
ςτον κφριο ΚΑΔ ςτισ 20/03/2020, των οποίων θ ςφμβαςθ εργαςίασ τελεί ςε αναςτολι
είτε λόγω απαγόρευςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ με εντολι δθμόςιασ αρχισ, είτε
λόγω τθσ εφαρμογισ του μζτρου τθσ περίπτωςθσ α’ τθσ υποπαραγράφου 2Α του
εντζκατου άρκρου τθσ από 20/03/2020 Π.Ν.Π. (Αϋ 68), για τον μινα ι τουσ μινεσ για
τουσ οποίουσ χορθγοφνται τα κατωτζρω αναφερόμενα ευεργετιματα
ii.φυςικά πρόςωπα που εκμιςκϊνουν ακίνθτο για τθν κάλυψθ ςτεγαςτικϊν αναγκϊν
τζκνων εξαρτϊμενων μελϊν, τα οποία φοιτοφν ςε ίδρυμα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
εκτόσ του τόπου μόνιμθσ κατοικίασ τουσ, εφόςον ζνασ τουλάχιςτον γονζασ υπάγεται
ςτουσ μιςκωτοφσ τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ
iii.φυςικά πρόςωπα που εκμιςκϊνουν ακίνθτα ςε ναυτικοφσ ι ςυηφγουσ ι ζτερα μζρθ
ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ των οποίων θ ςφμβαςθ ναυτολόγθςθσ τελεί ςε αναςτολι
ςφμφωνα με τθν παρ.2 του εξθκοςτοφ τρίτου άρκρου τθσ από 30.3.2020 ΠΝΠ (Αϋ75)
όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν.4684/2020, για τον μινα ι τουσ μινεσ για τουσ
οποίουσ χορθγοφνται τα κατωτζρω αναφερόμενα ευεργετιματα.

Β. Ευεργετιματα
Παράταςθ προκεςμιϊν καταβολισ & αναςτολι είςπραξθσ οφειλϊν
I.
Παρατείνονται οι προκεςμίεσ καταβολισ των βεβαιωμζνων ςτισ Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κζντρα οφειλϊν των φυςικϊν προςϊπων που εκμιςκϊνουν ακίνθτα ςε πρόςωπα, τα
οποία ςτο πλαίςιο των μζτρων αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων του κορωνοϊοφ COVID19 απαλλάςςονται από τθν καταβολι ποςοςτοφ ςαράντα τοισ εκατό (40%) του
ςυμφωνθκζντοσ μιςκϊματοσ, κατά περίπτωςθ, ωσ εξισ:
1
μζχρι και τθν 31/08/2020 οι προκεςμίεσ καταβολισ των βεβαιωμζνων ςτισ
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα οφειλϊν, που λιγουν ι ζλθξαν από 11/03/2020 ζωσ
και τθν 31/03/2020, των φυςικϊν προςϊπων τθσ ανωτζρω κατθγορίασ
δικαιοφχων Α i (ςχετ. ο πίνακασ ΚΑΔ τθσ Α. 1061/2020 (Β’ 1043/26.03.2020))
2
μζχρι και τθν 31/08/2020 οι προκεςμίεσ καταβολισ των βεβαιωμζνων ςτισ
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα οφειλϊν, που λιγουν ι ζλθξαν από 01/04/2020 ζωσ
και τθν 30/04/2020, των φυςικϊν προςϊπων των ανωτζρω κατθγοριϊν
2
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δικαιοφχων Α i, ii (ςχετ. οι πίνακεσ ΚΑΔ των Α. 1075/2020 (Β’ 1160/03.04.2020)
& Α.1086/2020 (Β’ 1388/14.04.2020)) κακϊσ και τθσ κατθγορίασ Α iii
μζχρι και τθν 30/09/2020 οι προκεςμίεσ καταβολισ των βεβαιωμζνων ςτισ
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα οφειλϊν, που λιγουν ι ζλθξαν από 01/05/2020 ζωσ
και τθν 31/05/2020, των φυςικϊν προςϊπων των ανωτζρω κατθγοριϊν
δικαιοφχων Α i, ii (ςχετ. και οι πίνακεσ ΚΑΔ
τθσ Α. 1108/2020 (Β’
1822/13.05.2020)) κακϊσ και τθσ κατθγορίασ Α iii
μζχρι και τθν 31/10/2020 οι προκεςμίεσ καταβολισ των βεβαιωμζνων ςτισ
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα οφειλϊν, που λιγουν ι ζλθξαν από 01/06/2020 ζωσ
και τθν 30/06/2020, των φυςικϊν προςϊπων των ανωτζρω κατθγοριϊν
δικαιοφχων Α i, ii, (ςχετ. και οι πίνακεσ ΚΑΔ των Α. 1148/2020 (Β’
2398/17.06.2020)), κακϊσ και τθσ κατθγορίασ Α iii

Αναλόγωσ
παρατείνονται
και
οι
προκεςμίεσ
καταβολισ
των
δόςεων
ρυκμίςεων/διευκολφνςεων τμθματικισ καταβολισ βεβαιωμζνων οφειλϊν. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν
παρατείνονται οι προκεςμίεσ καταβολισ των δόςεων ρυκμίςεων τμθματικισ καταβολισ βάςει
δικαςτικισ απόφαςθσ ι προςωρινισ διαταγισ.

II.

Αναςτζλλεται:
1
μζχρι και τθν 31/08/2020 θ είςπραξθ των βεβαιωμζνων και λθξιπρόκεςμων
κατά τθν 11/03/2020 οφειλϊν των φυςικϊν προςϊπων τθσ ανωτζρω
κατθγορίασ δικαιοφχων Α i (ςχετ. και ο πίνακασ ΚΑΔ τθσ Α. 1061/2020 (Β’
1043/26.03.2020))
2
μζχρι και τθν 31/08/2020 θ είςπραξθ των βεβαιωμζνων και λθξιπρόκεςμων
κατά τθν 01/04/2020 οφειλϊν των φυςικϊν προςϊπων των ανωτζρω
κατθγοριϊν δικαιοφχων Α i, ii, (ςχετ. και οι πίνακεσ ΚΑΔ των Α. 1075/2020 (Β’
1160/03.04.2020) & Α.1086/2020 (Β’ 1388/14.04.2020)) κακϊσ και τθσ
κατθγορίασ Α iii
3
μζχρι και τθν 30/09/2020 θ είςπραξθ των βεβαιωμζνων και λθξιπρόκεςμων
κατά τθν 01/05/2020 οφειλϊν των φυςικϊν προςϊπων των ανωτζρω
κατθγοριϊν δικαιοφχων Α i, ii, (ςχετ. και οι πίνακεσ ΚΑΔ τθσ Α. 1108/2020 (Β’
1822/13.05.2020)) κακϊσ και τθσ κατθγορίασ Α iii
4
μζχρι και τθν 31/10/2020 θ είςπραξθ των βεβαιωμζνων και λθξιπρόκεςμων
κατά τθν 01/06/2020 οφειλϊν των κάτωκι φυςικϊν προςϊπων των ανωτζρω
κατθγοριϊν δικαιοφχων Α i, ii, (ςχετ. και οι πίνακεσ ΚΑΔ τθσ Α. 1148/2020 (Β’
2398/17.06.2020)) κακϊσ και τθσ κατθγορίασ Α iii

III.

Κατά τθν καταβολι δεν υπολογίηονται οι τόκοι και προςαυξιςεισ του χρονικοφ
διαςτιματοσ τθσ αναςτολισ.
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Ευεργζτθμα ςυμψθφιςμοφ / ζκπτωςθσ είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%)
I.

Συμψθφίηεται με άλλεσ βεβαιωμζνεσ οφειλζσ ι δόςεισ ρυκμίςεων/διευκολφνςεων
τμθματικισ καταβολισ ςτισ Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα, οι οποίεσ ζχουν καταλθκτικζσ
θμερομθνίεσ καταβολισ από τισ 31/07/2020 και μετά, ποςοςτό είκοςι πζντε τοισ εκατό
(25%) επί των βεβαιωμζνων (μθ λθξιπρόκεςμων) ςτισ Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα οφειλϊν
κακϊσ και των δόςεων ρυκμίςεων/διευκολφνςεων τμθματικισ καταβολισ των φυςικϊν
προςϊπων
i. τθσ ανωτζρω κατθγορίασ δικαιοφχων Α i, με καταλθκτικι θμερομθνία καταβολισ
εντόσ του μθνόσ Μαρτίου, εφόςον αυτζσ καταβλικθκαν και εξοφλικθκαν
εμπρόκεςμα, από 11/03/2020 μζχρι και 31/03/2020.
ii. των ανωτζρω κατθγοριϊν δικαιοφχων Α i, ii, με καταλθκτικι θμερομθνία
καταβολισ εντόσ του μθνόσ Απριλίου, εφόςον αυτζσ καταβλικθκαν και
εξοφλικθκαν εμπρόκεςμα, από 11/03/2020 μζχρι και 30/4/2020.
iii. των ανωτζρω κατθγοριϊν δικαιοφχων Α i, ii, iii με καταλθκτικι θμερομθνία
καταβολισ εντόσ του μθνόσ Μαΐου, εφόςον αυτζσ καταβλικθκαν και εξοφλικθκαν
εμπρόκεςμα, από 11/03/2020 μζχρι και 15/6/2020 (ςχετ. και θ Α. 1126/2020
(Βϋ2166/04.06.2020).
iv. των ανωτζρω κατθγοριϊν δικαιοφχων Α i, ii, iii με καταλθκτικι θμερομθνία
καταβολισ εντόσ του μθνόσ Ιουνίου, εφόςον αυτζσ καταβλικθκαν και
εξοφλικθκαν εμπρόκεςμα, από 11/03/2020 μζχρι και 30/6/2020.

II.

Σε περίπτωςθ οφειλϊν που τελοφν ςε κακεςτϊσ ρφκμιςθσ/διευκόλυνςθσ τμθματικισ
καταβολισ, εκπίπτει ποςοςτό είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) του ποςοφ τθσ δόςθσ τθσ
ρφκμιςθσ.

Συγκεκριμένα, παρζχεται θ δυνατότθτα καταβολισ εμπρόκεςμα του εβδομιντα
πζντε τοισ εκατό (75%) του ποςοφ τθσ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ/διευκόλυνςθσ με
θμερομθνίεσ καταβολισ μετά τθν 30.5.2020, των μθνϊν Μαΐου και Ιουνίου. Σε
περίπτωςθ καταβολισ περιςςότερο του εβδομιντα πζντε τοισ εκατό 75% (μετά τθν
30.5.2020) για τθ διαφορά κα ζχουν εφαρμογι τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 5 τθσ
με αρικ. Ε.2046/9.4.2020 εγκυκλίου. Αν, ωςτόςο, οι δόςεισ ρφκμιςθσ/διευκόλυνςθσ των
εν λόγω μθνϊν καταβλθκοφν και εξοφλθκοφν πριν τισ 30.5.2020 τότε ιςχφουν τα
ανωτζρω αναφερόμενα ςτθν υποενότθτα Γ I.

III.

Από το ανωτζρω ευεργζτθμα ςυμψθφιςμοφ / ζκπτωςθσ 25% εξαιροφνται:
α. οι οφειλζσ από ΦΠΑ και παρακρατοφμενουσ φόρουσ εκτόσ εάν τελοφν ςε κακεςτϊσ
ρφκμιςθσ/διευκόλυνςθσ τμθματικισ καταβολισ.
β. οφειλζσ υπζρ αλλοδαποφ Δθμοςίου είτε είναι ρυκμιςμζνεσ είτε όχι,
γ. οφειλζσ που προζρχονται από ανάκτθςθ κρατικϊν ενιςχφςεων και
4
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δ. οι δόςεισ ρυκμίςεων τμθματικισ καταβολισ βάςει δικαςτικισ απόφαςθσ ι
προςωρινισ διαταγισ.
Ο Διοικθτισ τθσ Α.Α.Δ.Ε.
Γεώργιοσ Πιτςιλισ

Συνθμμζνο: άρκρο 14 του ν. 4690/2020 (Αϋ 104)

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1) Αποδζκτεσ πίνακα Γ & Δ
2) Δ/νςθ Στρατθγικισ Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (με τθν παράκλθςθ να
αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Α.Α.Δ.Ε.).
3) Γενικι Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1) Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν
2) Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν
3) Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ
4) Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ.
5)Αυτοτελζσ Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων.

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1) Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2) Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν
3) Δ/νςθ Ειςπράξεων- Τμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία
4) Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
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