
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 
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 Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 
2020» (Β’ 236).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1261/2020 από-
φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων.
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Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 

και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και 

προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορ-

φή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρή-

σεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφά-

νισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 

COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και 

Δεκέμβριο 2020» (Β’ 236). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώ-
πισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), 
και ειδικότερα της παρ. 3 αυτού.

2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β’ της 
παρ. 3 του άρθρου αυτού.

3. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δε-
κεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L352/1 της 24.12.2013).

4. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κα-
τηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).

5. Τον υπ’ αρ. 1301/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών 
διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανά-
πτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως τροποποιήθηκε 
με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 460/2020 και ειδικότερα 
την τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Κανονισμού 
1301/2013.

6. Τον υπ’ αρ. 1303/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

10 Φεβρουαρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 533

5075



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5076 Τεύχος B’ 533/10.02.2021

σας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοί-
νωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαί-
σιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να 
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψη-
φιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νο-
μοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

9. Tις διατάξεις του ν. 4314/2014 «A) για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, B) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

11. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέ-
τρα εφαρμογής των ν.  4046/2012, ν.  4093/2012 και 
ν. 4172/2013» (Α’ 107).

12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90), όπως 
ισχύουν.

13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

16. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

19. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

20. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα π.δ. 63/2005 
(Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

21. Tην υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

22. Την υπ’  αρ. 85847/11.08.2020 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

23. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

24. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

25. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, 
την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 
καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

26. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δι-
καιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’ 89).

27. Την υπό στοιχεία Α. 1280/2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διά-
δοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 5369).

28. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυ-
σης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 236).

29. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ1/4.1.2021 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων«Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επι-
στρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγη-
σαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως 
και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 7), όπως ισχύει.

30. Την από στοιχεία ΓΔΟΥ281/14.11.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
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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 Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 
2020» (Β’ 5047), όπως ισχύει.

31. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του 
προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος» (Β’ 1135), όπως ισχύει.

32. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Αντικατάσταση της 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 
(Β’  3521) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) 
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - 
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρη-
ματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστά-
σεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» 
(Β’ 5968), όπως ισχύει.

33. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οι-
κονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τρο-
ποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26.9.2014 
κοινής υπουργικής απόφασης, Β’ 2573» (Β’ 2857).

34. Την υπό στοιχεία 126829 ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμ-
μάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» 
(Β’ 2784).

35. Την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

36. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήτ-
τονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 και διευθέτησης τεχνικών προβλη-
μάτων και λαθών αναφορικά με τις δηλώσεις ΦΠΑ των 
επιχειρήσεων που πραγματοποιούν απαλλασσόμενες 
από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης 
και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) με δι-
καίωμα έκπτωσης με ενεργό ΚΑΔ στην κατηγορία 92.00.

37. Την υπό στοιχεία 2/45951/ΔΠΓΚ/09.02.2021 εισή-
γηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρ-
νησης του Υπουργείου Οικονομικών.

38. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ127/08.02.2021 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών.

39. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που έχει ήδη 
προβλεφθεί στην υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

Η παρ.  2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/
25.1.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋπο-
θέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονο-
μικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του 
κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως 
και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 236), όπως ισχύει, αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 8 Φεβρουαρίου 2021. 
Κατ’ εξαίρεση, ειδικά οι επιχειρήσεις που δήλωσαν έως την 
19η Ιανουαρίου 2021 στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή «Τα Έσοδά μου», που λειτουργεί για τους σκο-
πούς της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στην πλατφόρ-
μα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ και οι οποίες έχουν 
ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020 τον ΚΑΔ 92.00 “Τυχερά 
παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών 
παιχνιδιών”, καθώς και όλες τις κατηγορίες εξαψήφιων και 
οκταψήφιων ΚΑΔ που περιλαμβάνονται σε αυτόν, εξαι-
ρουμένων των ΚΑΔ 92.00.11 “Υπηρεσίες τυχερών παιχνι-
διών τραπεζιού”, 92.00.14 “Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών 
σε απευθείας (on-line) σύνδεση” και 92.00.21 “Υπηρεσίες 
στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση” ή των οποί-
ων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05.11.2020 
ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους ως άνω 
ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση 
φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγα-
λύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον 
κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020, και οι αιτήσεις των οποίων 
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα ως την 8η Φεβρουαρίου 2021 
και έχουν απορριφθεί, δύνανται να υποβάλλουν εκ νέου 
αίτηση ως την 15η Φεβρουαρίου 2021. Κατ’ εξαίρεση, για 
τις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνο-
νται υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, 
τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών αναφοράς, των 
δικαιούχων και του ύψους της ενίσχυσης, οι περιοδικές 
δηλώσεις ΦΠΑ των ετών 2019 και 2020 που έχουν υπο-
βληθεί ως την 11η Φεβρουαρίου 2021.».

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών  Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5078 Τεύχος B’ 533/10.02.2021

 Αριθμ. Α. 1026 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1261/2020 από-

φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 6, των παρ. 3 και 4 του άρ-

θρου 15 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 
(Α’ 170),

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του 
άρθρου 41 αυτού,

γ) των άρθρων 8, 12, 13, 14, 15, 16, 42Α, 43Α, 59, 60, 
της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 62 και της περ. ε’ της 
παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),

δ) της υπό στοιχεία ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1049/2014 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών (Β’ 429),

ε) της υπό στοιχεία Α.1261/2020 (Β’ 5433) απόφασης 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων, που τροποποίησε την υπό στοιχεία Α.1099/2019 
(Β’ 949) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων,

στ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την 

υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη διασταύρωσης των δηλούμενων ει-
σοδημάτων και παρακρατούμενων ποσών φόρων και 
εισφορών στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με 
εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών 
από μισθωτές υπηρεσίες από τους καταβάλλοντες τα 
παραπάνω εισοδήματα.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

1. Στην παρ. 1 της υπό στοιχεία Α.1261/2020 απόφασης 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η περιγραφή ως προς το «Είδος 
Αποδοχών» του κωδικού 67 αντικαθίσταται ως εξής:

Κωδικός Είδος αποδοχών

67

Ποσά της παρ. 2α του άρθρου 15 του 
ν. 4172/2013 (αμοιβές συμβολαίων 
αθλητών, προπονητών και εκπαιδευτών 
Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων)

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 της υπό στοιχεία Α.1261/
2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 3α, οι 
λοιπές τροποποιήσεις της παρ. 1 της παρούσας εφαρμό-
ζονται για αμοιβές που καταβάλλονται κατά τα φορολο-
γικά έτη που αρχίζουν από 1-1-2021 και μετά.».

3. Μετά την παρ.  3 της υπό στοιχεία Α.1261/2020 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., προστίθεται νέα 
παράγραφος 3α ως εξής:

«3α. Η τροποποίηση της παρ. 1 που αφορά στον κω-
δικό 67 εφαρμόζεται για αμοιβές που καταβάλλονται 
κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1-1-2020 
και μετά. Για τις αμοιβές της παρ. 2α του άρθρου 15 του 
ν. 4172/2013 για τις οποίες οι αρχικές δηλώσεις από-
δοσης παρακρατούμενου φόρου των ετών αυτών υπο-
βλήθηκαν με κωδικό διαφορετικό από τον κωδικό 67, 
υποβάλλονται αντίστοιχες τροποποιητικές δηλώσεις με 
τη χρήση του τελευταίου αυτού κωδικού και με τα ίδια 
ποσά απόδοσης παρακρατούμενου φόρου που υποβλή-
θηκαν με τις αρχικές δηλώσεις.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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