
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. Α.1015 

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετι-

κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-

τώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνι-

σης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου  2 της από 11-3-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

2. Τις διατάξεις του άρθρου  38 του ν.  4753/2020 
«Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για 
την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφά-
νειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη 
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 227).

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

4. Τις διατάξεις του ν.δ.  356/1974 «Περί κώδικος 
Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων» (Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως 
ισχύουν.

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουρ-
γίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των 
Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» 
(Α΄ 6).

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738), όπως 
ισχύει.

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

9. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

11. Τις διατάξεις του Κεφ. Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), όπως 
ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.

12. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε΄ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, περί 
σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 
και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν.
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13. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη 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 διατά-
ξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/
17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

14. Την υπό στοιχεία Α. 1254/2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020 (Α΄ 76) με την οποία λαμβάνονται κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 5223).

15. Την υπό στοιχεία Α. 1280/2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
η  οποία κυρώθηκε με το  άρθρο  2 του ν.  4682/2020 
(Α΄ 76)» (Β΄ 5639).

16. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων 
και λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

17. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης 
Ιανουαρίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμημα-
τικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελε-
γκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο 
κωδικό δραστηριότητας στις 20-3-2020 από τους αναγρα-
φόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή ακαθάριστα έσοδα 
ενεργού κατά την 20-3-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δρα-
στηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο 
πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση 
φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, τα οποία 
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντι-
στοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-3-2020.

Η εν λόγω δόση Ιανουαρίου καταβάλλεται την τελευ-
ταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας 
δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης 
τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν δια-
μορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 
ν. 4738/2020 (Α΄ 207) και των υπό στοιχεία Α. 1254/2020 
(Β΄ 5223) και Α. 1280 (Β΄ 5639) αποφάσεων του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών.

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαι-
ρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως 
ορίζονται στην παρ.  1 του άρθρου  14 ν.  4270/2014, 
β) τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.), γ)  τα  Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. – 
κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή 
αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγ-
χου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους– ή επιχορη-
γούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από 
κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του-
λάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός 
αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφ. Α΄ 
του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαι-
ρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που 
υπάγονται στο Κεφ. Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και 
οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. 
Σε περίπτωση εξαψήφιου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02002462601210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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