
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α. 1186 
Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φο-

ρολογικού έτους 2019. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19, 31, 32 και 34 του 

ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 69 και 71 του ν. 4172/2013 

(Α’ 167), όπως ισχύουν.
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 59 του άρθρου 72 του 

ν. 4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 18 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμ-
βάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας 
της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, 
(ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή 
δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών 
συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 148).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρ-
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

5. Την υπ’ αρ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Β’ 2901).

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

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα 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 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 
και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α’ 94) περί σύστασης 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν, 
ιδίως το άρθρο 41.

10. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α. 1036960/10.3.2017 απόφαση 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθη-
κε και ισχύει.

11. Την από 6.8.2020 εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβο-
λής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 
των άρθρων 69 και 71 του ν. 4172/2013 μειώνεται ανά-
λογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που 
δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) 
εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου 
του 2019, ως εξής:

Μείωση του κύκλου εργασιών 
ΦΠΑ το 1ο εξάμηνο 2020 έναντι 

του 1ου εξαμήνου 2019:

Μείωση 
προκαταβολής 

φόρου

≥ 5% έως και 15% 30%

15,01% έως και 25% 50%

25,01% έως και 35% 70%

>35% 100%
Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη: 1) 

Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου 2019 που 
έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4714/2020 
(ήτοι 31.7.2020) και 2) οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ο) 
εξαμήνου του 2020, ως εξής:

α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, 
η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου (1ου) τριμήνου που έχει 
υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4714/2020 (ήτοι 
31.7.2020) και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου (2ου) τρι-
μήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020 ή
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β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι 
δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου - Μαΐου που έχουν υποβληθεί 
μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4714/2020 (ήτοι 31.7.2020) 
και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 
31.7.2020.

Για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρό-
σωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν 
έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ καθ’ όλη τη 
διάρκεια των συγκρινόμενων εξαμήνων, το ποσό της 
προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδα-
φίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 του ν. 4172/2013 
μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Τα οριζόμενα 
στο προηγούμενο εδάφιο έχουν εφαρμογή και στην πε-
ρίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυ-
σικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα 
μετατάχθηκε τη χρονική περίοδο από 01.01.2019 έως 
30.06.2020 από απαλλασσόμενο ΦΠΑ καθεστώς σε μη 
απαλλασσόμενο ή αντιστρόφως, κατά τα συγκρινόμενα 
εξάμηνα των ετών 2019 και 2020.

2. Ειδικά, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήμα-
τος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 
71 του ν. 4172/2013 μηδενίζεται για νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχει-
ρηματική δραστηριότητα, το οποίο:

α) είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηματική 
δραστηριότητα που ανήκει στον τριτογενή τομέα και 
το τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 αντιστοιχεί σε ποσοστό 
άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου 
εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους ή

β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή 
ακτοπλοϊκών μεταφορών.

Στην έννοια του τριτογενή τομέα περιλαμβάνονται 
όλοι οι τομείς Ζ’ έως και ΙΘ’ της Εθνικής Ονοματολο-
γίας των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008) 
που ορίζονται στην υπ’ αρ. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 
1133/6.10.2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών (Β΄2149), όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει. Για τους σκοπούς της παρούσας είναι αδιάφο-
ρο εάν ο ΚΑΔ στον οποίο υπάγεται το νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρη-
ματική δραστηριότητα αποτελεί κύρια ή δευτερεύουσα 
δραστηριότητα αυτού.

3. Σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό 
πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και 
το οποίο επωφελείται της μειωμένης προκαταβολής χω-
ρίς να τη δικαιούται, ολικά ή μερικά, επιβάλλεται από 
τη Φορολογική Διοίκηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο 
της μειωμένης προκαταβολής που επωφελείται, για την 
επιβολή και είσπραξη του οποίου εφαρμόζονται οι δια-
τάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

4. Στις περιπτώσεις που νομικό πρόσωπο ή νομική 
οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική 
δραστηριότητα δεν έχει υποβάλει μία ή περισσότερες 
δηλώσεις ΦΠΑ, μέχρι το χρονικό διάστημα που ορίζεται 
ρητά στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 59 
του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, δεν τυγχάνει του ευερ-
γετήματος της μειωμένης προκαταβολής φόρου.

5. Οι διατάξεις της παρ. 59 του άρθρου 72 του ν. 4172/ 
2013 δεν εφαρμόζονται για νομικά πρόσωπα ή νομικές 
οντότητες για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013, δηλαδή για αυτά 
που δικαιούνται μειωμένη προκαταβολή φόρου κατά 50% 
λόγω έναρξης εργασιών τους με βάση τα οριζόμενα στις 
κείμενες διατάξεις. Τα ανωτέρω ισχύουν και για φυσικά 
πρόσωπα που αποκτούν για πρώτη φορά το φορολογικό 
έτος 2019 εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 
και τα οποία με βάση τις διατάξεις του τελευταίου εδάφιου 
της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013 δικαιούνται 
μειωμένη προκαταβολή φόρου κατά 50%. Εξαιρούνται οι 
επιχειρήσεις της περ. α’ του πέμπτου εδαφίου της παρ. 59 
του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, για τις οποίες το ποσό της 
προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται.

6. Σε περίπτωση υποβολής αρχικής δήλωσης χωρίς να 
υπολογιστεί μειωμένη προκαταβολή, η μείωση αυτής 
επέρχεται με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για 
το σκοπό αυτό. Η τροποποιητική αυτή δήλωση δύναται 
να υποβληθεί μέχρι 30.12.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Αυγούστου 2020

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02033270708200002*


		2020-08-08T01:15:22+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




