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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 

 
 

 
 
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   
ΤΜΗΜΑ Α΄ Φ.Π.Α. 
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ  
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄,Β΄ 
   

 ΑΔΑ: 
Αριθ. ΦΕΚ:Β΄4462/9.12.2019 
Αθήνα , 2.12.2019 
Α.1447 

Ταχ. Δ/νση :  Καρ. Σερβίας  10 ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής 
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα  
Τηλέφωνο : 2132122400, 210-3375433  
Fax : 2103635077, 2103645413 
E-Mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr 

d16director.esoda@1989.syzefxis
.gov.gr,  

Url : www.aade.gr  
 
 

Θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας αναστολής  καταβολής Φ.Π.Α. για τις πληγείσες επιχειρήσεις που 
είχαν συναλλαγές με την  εταιρεία «Thomas Cook Group PLC» 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του εβδόμου άρθρου της από  0.0 . 01  Π. .Π.  Κατεπεί ουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των 
 πουρ είων Περιβάλλοντος και  νέρ ειας   σωτερικών  Οικονομικών και   είας  Α   145), η οποία  
κυρώθηκε με το άρθρο   ν. 46 8/ 01   Φ Κ Α΄181)   και ειδικότερα τις διατάξεις της παρα ράφου 6 
αυτού με τις οποίες εξουσιοδοτούνται ο  πουρ ός Οικονομικών και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων  σόδων με κοινή απόφασή τους να ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες  ια την εφαρμο ή 
του άρθρου αυτού. 

β) της περίπτωσης β΄ της παρα ράφου 4 του άρθρου  6 καθώς και του άρθρου  8 του Κώδικα ΦΠΑ 

 ν. 85 / 000 Φ Κ Α΄ 48)  όπως ισχύουν. 

 

2. Τις διατάξεις του ν.δ.  56/1 74   0 Α΄ – Κ. .Δ. .)  όπως ισχύουν. 

 

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/ 01   170 Α΄-Κ.Φ.Δ.)  όπως ισχύουν. 
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4. Το π.δ. 8 / 01   1 1 Α  )  Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης   πουρ ών  

Αναπληρωτών  πουρ ών και  φυπουρ ών  

 

5. Την υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 10 6 60  Ξ  017   68 Β΄) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων  σόδων  Ορ ανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  σόδων  Α.Α.Δ. .)   όπως 

ισχύει. 

 

6. Την απόφαση του Πρωθυπουρ ού   / .7. 01     01/Β  )  Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 

 πουρ ού και  φυπουρ ών . 

 

7. Την    /18-07- 01   Β   3051/26-7- 01 ) απόφαση του Πρωθυπουρ ού και του  πουρ ού 

Οικονομικών  Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον  φυπουρ ό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο . 

8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄  Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  σόδων  του 

Μέρους Πρώτου του ν. 4 8 / 016   πεί ουσες διατάξεις  ια την εφαρμο ή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις   Α΄  4) και 

ειδικότερα των άρθρων 1     1   14  17 και 41  όπως ισχύουν. 

9. Τις διατάξεις της υποπαρα ράφου    της παρα ράφου   του πρώτου άρθρου του ν. 

40  / 01   Φ Κ     Α΄)  όπως ισχύει  περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων  σόδων  

σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρα ράφου 1 του άρθρου 1  και της παρα ράφου 10 του 

άρθρου 41 του ν. 4 8 / 016  όπως ισχύουν. 

10. Την αριθ. 1 της  0.01. 016   .Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του  πουρ ικού Συμβουλίου   πιλο ή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων  σόδων του  πουρ είου 

Οικονομικών   σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρα ράφου 10 του άρθρου 

41 του ν. 4 8 / 016  και την αριθ.   / / 0.11. 017   .Ο.Δ.Δ. 68 ) απόφαση του Συμβουλίου 

Διοίκησης της Α.Α.Δ. .  Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ. . .. 

11. Την ανά κη καθορισμού διαδικασίας  ια τη χορή ηση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. των 

συναλλασσόμενων με την  εταιρεία  Thomas Cook Group PLC . 

12. Το  ε ονός ότι  από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης  δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του Κρατικού Προϋπολο ισμού και του Προϋπολο ισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  σόδων 

 Α.Α.Δ. .). 

 

Αποφασίζουμε  
 

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία χορή ησης αναστολής καταβολής του συνόλου 

ή μέρους του φόρου που έχει βεβαιωθεί από χρεωστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. με καταληκτική προθεσμία 

υποβολής την  0. . 01  και την  1.10. 01   ια τις επιχειρήσεις που είχαν συναλλα ές με την 

εταιρεία  Thomas Cook Group PLC  

 

Άρθρο 1 
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Υποβολή αίτησης αναστολής καταβολής και υπολογισμός ποσοστού εκροών με την εταιρεία 

«Thomas Cook Group PLC» 

1. Οι υποκείμενοι στον φόρο που το διάστημα 1.1. 01  έως  0. . 01  πρα ματοποίησαν 

φορολο ητέες εκροές με την εταιρεία  Thomas Cook Group PLC  που υπερβαίνουν σε  ποσοστό  

εικοσιπέντε τοις εκατό   5%) το σύνολο των εκροών  ια το ίδιο διάστημα έχουν δυνατότητα να 

υποβάλουν αίτηση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. υπό τους όρους  και τις προϋποθέσεις που ορίζονται 

στις επόμενες παρα ράφους.  

 Η αίτηση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. υποβάλλεται οποτεδήποτε έως   1. . 0 0 στη Δ.Ο. . 

που είναι αρμόδια  ια την παραλαβή της δήλωσης ΦΠΑ της φορολο ικής περιόδου που αφορά η 

αίτηση αναστολής και αναφέρεται σε ποσά που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. φορολο ικών 

περιόδων 8ου και  ου μήνα  01  ή  ου τριμήνου  01   κατά περίπτωση και αναλό ως του 

συστήματος τήρησης των λο ιστικών αρχείων/βιβλίων  διπλο ραφικά  απλο ραφικά) κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.   

2. Με την αίτηση συνυποβάλλεται αρχείο που περιλαμβάνει: 

α. τις εκροές της περιόδου 1.1. 01  έως  0. . 01  αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά  

β. τις εκροές της περιόδου 1.1. 01  έως  0. . 01  με την επιχείρηση  Thomas Cook Group PLC  

αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά  καθώς και κατάσταση των αντίστοιχων τιμολο ίων  

 . το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλο εί στις εκροές με την επιχείρηση  Thomas Cook Group PLC  

αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά. 

Για τον υπολο ισμό του ποσοστού της παρα ράφου   του άρθρου εβδόμου της από  0. . 01   

Πράξης  ομοθετικού Περιεχομένου  ια  τη χορή ηση ή μη της αναστολής λαμβάνεται υπόψη η 

σχέση/αναλο ία των φορολο ητέων εκροών με την επιχείρηση  Thomas Cook Group PLC  το 

διάστημα  1.1. 01  έως  0. . 01   προς το σύνολο των εκροών του διαστήματος 1.1. 01 -30.9.2019, 

όπως αυτές ανα ράφονται στον κωδικό  11 της  δήλωσης Φ.Π.Α. των οικείων φορολο ικών 

περιόδων  επί 100  εκροές με την επιχείρηση  Thomas Cook Group PLC /σύνολο εκροών) * 100).  

3. Ο ανωτέρω υπολο ισμός διενερ είται με βάση το αρχείο που υποβάλλεται με την αίτηση 

αναστολής χωρίς περαιτέρω επαληθεύσεις.  

 

Άρθρο 2  

Υπολογισμός δικαιούμενου ποσού για αναστολή καταβολής και διαδικασία χορήγησης αυτής  

 

1. Η αναστολή καταβολής του φόρου χορη είται επί του βεβαιωμένου ποσού των φορολο ικών 

περιόδων 8ου και  ου μήνα  01  ή του  ου τριμήνου  01    ια τους υποκείμενους με διπλο ραφικά 

και αυτούς με απλο ραφικά βιβλία αντίστοιχα  και κατά ποσοστό που ισούται με το ποσοστό που 

λαμβάνεται υπόψη  ια την εφαρμο ή της προϋπόθεσης της παρα ράφου   του άρθρου εβδόμου της 

από  0. . 01  Πράξης  ομοθετικού Περιεχομένου.  

 Το ποσό  ια το οποίο χορη είται η αναστολή καταβολής προκύπτει από τον υπολο ισμό του 

ποσού προς καταβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. της οικείας φορολο ικής περιόδου επί του ποσοστού των 

φορολο ητέων εκροών με την επιχείρηση  Thomas Cook Group PLC  το διάστημα  1.1. 01  έως 

 0. . 01   προς το σύνολο των εκροών του διαστήματος 1.1. 01  -30.9.2019 

 προς καταβολή ποσό φορολο ικής περιόδου *  εκροές με την επιχείρηση  Thomas Cook Group 

PLC /σύνολο εκροών) * 100)). 

 

2. Για τη χορή ηση της αναστολής  εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου Δ.Ο. . που είναι 

αρμόδιος  ια την παραλαβή της δήλωσης ΦΠΑ ως το συνημμένο  ΠΟΔ ΙΓΜΑ Ι που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Στην εν λό ω απόφαση ρητά ανα ράφονται το ποσό και τα λοιπά 
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στοιχεία βεβαίωσης του φόρου  ια τον οποίο χορη είται η αναστολή  καθώς επίσης και το χρονικό 

διάστημα της αναστολής  κατά το οποίο δεν επιβάλλονται οι αναλο ούντες τόκοι εκπρόθεσμης 

καταβολής. 

 Η απόφαση αναστολής κοινοποιείται στον υποκείμενο στο φόρο από το Τμήμα Συμμόρφωσης 

και Σχέσεων με τους Φορολο ουμένους και αποστέλλεται αμελλητί στον αρμόδιο  ια την επιδίωξη 

είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενο Δ.Ο. ./  λε κτικού Κέντρου  ια την άμεση καταχώριση της στο 

υποσύστημα του τμήματος Δικαστικού και  ομικής  ποστήριξης. 

 Τυχόν τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής  ια το ποσό που έχει ανασταλεί υπολο ίζονται μετά τη 

λήξη της προθεσμίας αναστολής  ήτοι από 1/4/ 0 0. 

 

3. Η αίτηση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο  αιτήσεων και 

αποφάσεων αναστολής καταβολής φόρου   το οποίο αφορά τη ρύθμιση του άρθρου εβδόμου της 

Πράξης  ομοθετικού Περιεχομένου της  0. . 01  και στο οποίο θα καταχωρίζονται: 

α) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης αναστολής. 

β) Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναστολής . 

 ) Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του φορολο ουμένου. 

δ) Ο Α.Φ.Μ του φορολο ουμένου. 

ε) Η φορολο ική περίοδος  που αφορά η υποβαλλόμενη δήλωση. 

στ) Οι εκροές της περιόδου 1.1. 01  έως  0. . 01  συνολικά όπως προκύπτουν από το αρχείο που 

συνοδεύει το αίτημα  

ζ) Οι εκροές προς την επιχείρηση  Thomas Cook Group PLC  της περιόδου 1.1. 01  έως  0. . 01  

συνολικά όπως αυτές  προκύπτουν από το αρχείο που συνοδεύει το αίτημα.  

η) Η σχέση  αναλο ία) των ανωτέρω με εθών.  

θ) Το ποσό του προς καταβολή φόρου της δήλωσης Φ.Π.Α. της οικείας φορολο ικής περιόδου. 

ι) Το ποσό του φόρου  ια το οποίο χορη είται αναστολή.  

ια) Ο αύξων αριθμός χειρό ραφης καταχώρησης της απόφασης αναστολής.  

Για αιτήσεις αναστολής καταβολής που έχουν υποβληθεί έως τη δημοσίευση της παρούσας  

ακολουθείται η ως άνω διαδικασία.   

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην  φημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο Διοικητης της  Ανεξάρτητης Αρχής    Ο Υφυπουργός Οικονομικών   

 Δημοσίων Εσόδων                 Α. Βεσυρόπουλος 

       Γ. Πιτσιλής        
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
1. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄  πλην του αριθμ.  .   
 . Διευθυνση Στρατη ικής Τεχνολο ιών Πληροφορικής   ια ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔ   
 .  θνικό Τυπο ραφείο  ια δημοσίευση σε Φ Κ  
 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ μόνο οι αριθ. 1 και 4.  
2. Αποδέκτες Πίνακα Β΄. 
 . Αποδέκτες Πίνακα Γ΄  μόνο ο αριθμ.  . 
4. Αποδέκτες Πίνακα Δ΄.   
5.        Ζ΄.  
6.        Η΄.  
7.        Θ΄ μόνο οι αριθ.4 περ. ιε΄  5    10 17 και 18.  
8.        Ι΄.  
9.        ΙΒ΄.  
10.        Ι ΄.  
11.        ΙΣΤ΄.  
12.        ΙΗ΄.  
13.        ΚΒ΄. 
14.        ΚΓ΄. 
15. Γραφείο  πουρ ού Οικονομικών κ. Χ. Σταικούρα  
16. Γραφείο  φυπουρ ού Οικονομικών κ. Α. Βεσυρόπουλου   
17. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής 
18. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φορολο ικής  Πολιτικής και Δημ. Περιουσίας  
 
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
 
1. Γραφείο Διοικητού ΑΑΔ .  
2. Γραφείο κ. κ. Γενικών Διευθυντών 
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