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Θέμα: «Απάντηση στην 1313/18-11-21 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου»
Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 146720 ΕΞ 2021/22-11-2021 υπηρεσιακού σημειώματός
σας, με το οποίο διαβιβάσατε στην Υπηρεσία μας φωτοαντίγραφο της υπ’ αριθμ. 1313/18-1121 ερώτησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, που κατέθεσαν στην Βουλή των Ελλήνων βουλευτές της
κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΙΝ.ΑΛ., σας γνωρίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, τα
ακόλουθα:
Το ζήτημα που τίθεται στην εν λόγω ερώτηση, ως προς το σκέλος που αφορά στην μετάθεση
των φορολογικών υποχρεώσεων των Πρακτόρων ΟΠΑΠ σχετίζεται με την τροποποίηση του
υφιστάμενου σχετικού νομοθετικού πλαισίου, γεγονός που εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της
υπηρεσίας μας, καθώς συνδέεται με τη γενικότερη χάραξη της φορολογικής πολιτικής, είναι
θέμα πολιτικής βούλησης και προϋποθέτει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID–19 και λόγω της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, έχουν εκδοθεί
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, διατάξεις νόμων και κατ’ εξουσιοδότηση αυτών Υπουργικές
Αποφάσεις.
Πιο συγκεκριμένα, με τις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 1 και 2
της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως ισχύει, η οποία κυρώθηκε

με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), παρατάθηκαν, κατά περίπτωση, μέχρι και την 31-082020 ή την 30-09-2020 ή την 31-10-2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των πληγέντων (φυσικά
και νομικά πρόσωπα σύμφωνα με πίνακες ΚΑΔ), με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις
αποφάσεις αυτές. Επίσης ανεστάλη μέχρι την ίδια αντίστοιχα ημερομηνία η είσπραξη των
βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των ανωτέρω προσώπων. Οι εν λόγω παρατάσεις
προθεσμίας καταβολής και αναστολές είσπραξης είχαν παραταθεί, με την Α.Υ.Ο.
Α.1200/28.08.2020 (Β΄3612), μέχρι και την 30-04-2021 και παρατάθηκαν εκ νέου μέχρι και τις
31/12/2021, δυνάμει της Α.Υ.Ο. Α.1091/19-4-2021 (Β΄1663) για τις ανωτέρω οφειλές και
πρόσωπα.
Επιπλέον, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του δεύτερου κύματος της πανδημίας εκδόθηκε η
Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (Α.Υ.Ο.), υπ’ αρ. Α. 1255/20.11.2020 (Β΄ 5223), με την
οποία παρατείνονται μέχρι και 30.04.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή
(χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 01.11.2020 έως 30.11.2020 για τις επιχειρήσεις που
σωρευτικά πληρούν τα οριζόμενα στην εν λόγω απόφαση κριτήρια, καθώς και οι Αποφάσεις
Υφυπουργού Οικονομικών (Α.Υ.Ο.), υπ’ αρ. Α. 1254/20.11.2020 (Β΄ 5223), Α. 1256/20.11.2020
(Β΄ 5206), Α. 1279/17.12.2020 (Β΄ 5638), Α. 1280/17.12.2020 (Β΄ 5639),
Α.1014/25.01.2021 (Β΄ 286), Α. 1015/25.01.2021 (Β΄ 246), Α. 1028/15.02.2021 (Β΄ 726), Α.
1029/15.02.2021 (Β΄ 617), Α. 1055/18.03.2021 (Β΄ 1070), Α. 1056/18.03.2021 (Β΄1071), Α.
1071/29-03-2021 (Β΄1201/29-03-2021), η οποία διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β΄1513/15-04-2021,
Α. 1095/22-4-2021 (Β΄1714), Α. 1096/22-4-2021 (Β΄1728), Α.1109/2021 (Β΄2092), Α.
1110/2021 (Β΄2092), Α.1147/25-06-2021 (Β΄2783) και Α.1148/25-06-2021 (Β΄2783) με τις
οποίες παρατείνεται η καταβολή της δόσης Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου,
Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2021. Επιπλέον με τις αποφάσεις
Α.1172/06-08-2021 (Β’ 3659) και Α.1173/06-08-2021 (Β’ 3659) παρατείνεται μέχρι και
31/08/2021 η καταβολή της δόσης Ιουλίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις και τους
εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που σωρευτικά πληρούν τα οριζόμενα στις εν λόγω αποφάσεις
κριτήρια.
Με τις διατάξεις του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (Α΄207), όπως ισχύει, ύστερα από την
αντικατάστασή του από το άρθρο 75 του ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134Α΄/31-7-21) με τίτλο «Ρύθμιση
οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή
είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 Αντικατάσταση του άρθρου 289 του ν. 4738/2020», οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες
Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης
και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, μπορούν, κατόπιν
αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και εβδομήντα
δύο (72) μηνιαίες δόσεις, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις αυτές.

Επιπλέον, με τη συμπλήρωση των ανωτέρω διατάξεων, με το άρθρο 109 ν. 4850/21 (ΦΕΚ 208
Α΄/5-11-21) δίνεται η δυνατότητα ένταξης στη εν λόγω ρύθμιση και στους οφειλέτες φυσικά
πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που επλήγησαν λόγω των
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID – 19 με ΚΑΔ δραστηριότητας υπαγόμενης
στις εν λόγω ρυθμίσεις.

Λοιπά ζητήματα που τίθενται στιςν εν λόγω αναφορές δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της
υπηρεσίας μας.
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