
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορο-
λογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν 31.03.2020, 
των φυσικών προσώπων α) που συμπληρώνουν 
μέχρι 31.12.2020 το εβδομηκοστό έτος της ηλικί-
ας τους ή β) που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία 
σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, 
έως τις 24.4.2020.

2 Παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιω-
μένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που 
λήγουν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των 
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαι-
ούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού εί-
κοσι πέντε τοις εκατό (25%) του άρθρου πρώτου 
της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) έως και 21.4.2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

   Αριθμ. 1078 (1)
Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορο-

λογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν 31.03.2020, 

των φυσικών προσώπων α) που συμπληρώνουν 

μέχρι 31.12.2020 το εβδομηκοστό έτος της ηλικί-

ας τους ή β) που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία 

σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, 

έως τις 24.4.2020. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α’ 114), 

όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός 
Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρε-
τικές μόνο περιπτώσεις, τις προθεσμίες καταβολής των 
βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που 
εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπρά-
ξεων Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδι-
κασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170- Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.

4. Το π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

5. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β’ 968) από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

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

7. Την αριθ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
(Β’ 2901) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. 339/18-07-2019 (Β’ 3051) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο».

9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.

10. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της αριθ. Δ.Π.Δ.Α. 
Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017 (Β’ 2435) απόφασης του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς εί-
σπραξης».

11. Την αριθ. Α. 1066/30.3.2020 (Β’ 1083) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση καταβολής βε-
βαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών που προέκυψαν στα πλαίσια των κατεπειγό-
ντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του».

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 της με αριθμ. Α. 1066/
30.03.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την 
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν 
στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του» (Β’ 1083), οι λέξεις «έως και την 10.4.2020» αντικα-
θίστανται από τις λέξεις «έως και την 24.4.2020».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

10 Απριλίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1292

13563



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ13564 Τεύχος B’ 1292/10.04.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Απριλίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 1079 (2)
Παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιω-

μένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που 

λήγουν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των 

επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαι-

ούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού εί-

κοσι πέντε τοις εκατό (25%) του άρθρου πρώτου 

της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) έως και 21.4.2020. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α’ 114), 

όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός 
Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρε-
τικές μόνο περιπτώσεις, τις προθεσμίες καταβολής των 
βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που 
εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπρά-
ξεων Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδι-
κασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170- Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.

4. Το π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

5. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β’ 968) από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

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

7. Την αριθ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
(Β’ 2901) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. 339/18-07-2019 (Β’ 3051) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο».

9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.

10. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της αριθ. Δ.Π.Δ.Α. 
Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017 (2435 Β’) απόφασης του Διοι-

κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανάθε-
ση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης».

11. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ  18  Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γε-
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 
41 του ν.  4389/2016, όπως ισχύουν, την αριθ. 39/3/
30-11-2017 (ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμβου-
λίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
καθώς και την αριθ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./
17-1-2020).

12. Την από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α’ 75) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατά-
ξεις», η οποία τροποποίησε την από 11.3.2020 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55).

13. Την αριθ. Α. 1068/31.03.2020 (Β’ 1113) απόφαση 
Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση καταβολής βε-
βαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών που προέκυψαν στο πλαίσιο των κατεπειγό-
ντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του, κατόπιν του πρώτου άρ-
θρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (ΦΕΚ 75 Α’)».

14. Την παροχή προθεσμίας εκπλήρωσης των υποχρε-
ώσεων των εντασσόμενων στο ευεργέτημα των διατά-
ξεων του άρθρου πρώτου της από 30.03.2020 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75).

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 της με αριθμ. Α. 1068/
2020 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών, «Παράταση 
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση 
των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στο πλαίσιο των 
κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, κατόπιν του 
πρώτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 75 Α’)» (Β’ 1113), οι λέξεις «έως και 
την 10.4.2020» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως και 
την 21.4.2020».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Απριλίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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