ΠΡΟΓΗΜΟΙΔΥΗ – ΓΔΝ ΔΧΔΙ ΛΑΒΔΙ ΑΓΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄, Β΄, Ε΄

Σαχ. Δ/νςη
:
Σαχ. Κώδικασ :
Σηλζφωνα
:
:
Fax
:
Url

ΑΔΑ:
Αθήνα, 21 επτεμβρίου 2020
Ε.2149
ΠΡΟ Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

Καρ. ερβίασ 10
101 84 Αθήνα
210 3605159, 3614280
210 3613274
www.aade.gr

ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 63, 68 και 84 ηος ν. 4712/2020 (ΦΔΚ 146
Α΄/29.07.2020) «Διυπηρεςιακή Μονάδα Ελζγχου Αγοράσ, ρφθμιςη τησ οικονομικήσ δραςτηριότητασ,
αντιμετώπιςη του παράνομου εμπορίου, πρόςτιμα για τη διακίνηςη και εμπορία
απομιμητικών/παραποιημζνων προϊόντων, ρφθμιςη για τη βιομηχανία, τισ ιδιωτικζσ επενδφςεισ, τισ
ςυμπράξεισ δημοςίου και ιδιωτικοφ τομζα, την ζρευνα, την καινοτομία και Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδοσ και λοιπζσ διατάξεισ».
αο θνηλνπνηνύκε, ζπλεκκέλα, γηα ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή - εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε- ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 63 («Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4314/2014 (Α΄265) γηα ζέκαηα δεκνζηνλνκηθώλ
δηνξζώζεσλ, θξαηηθώλ εληζρύζεσλ, πιεξσκώλ, επαιεζεύζεσλ θαη δηαζύλδεζεο πιεξνθνξηαθώλ
ζπζηεκάησλ»), 68 («Εεηήκαηα ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο Α.Δ.») θαη 84 («Παξάηαζε
αλαζηνιήο πιεηζηεξηαζκώλ ππξόπιεθησλ ζηνπο Γήκνπο Ραθήλαο θαη Μαξαζώλνο») ηνπ λ.4172/2020
(ΦΔΚ 146 Α΄/29.07.2020).
Δηδηθόηεξα:
1. Δπί ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 63:
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνύ ην ηξίην εδαθίνπ ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4314/2014 αληηθαζίζηαηαη θαη ε παξ. 1 δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
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«1. α) Οη πξνθαηαβνιέο θαη νη ελδηάκεζεο πιεξσκέο ησλ δηθαηνύρσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξάμεσλ
πνπ ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ, ην Δπηρεηξεζηαθό
Πξόγξακκα Αιηείαο θαη Θάιαζζαο θαη ην Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, δελ θαηάζρνληαη, δελ
ππόθεηληαη ζε θαλελόο είδνπο παξαθξάηεζε θαη δελ ζπκςεθίδνληαη κε ηπρόλ νθεηιέο ηνπ δηθαηνύρνπ
πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην ή ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. ηελ πεξίπησζε απηή παξακέλνπλ ζε ηζρύ νη
γεληθέο δηαηάμεηο πεξί θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ, ρσξίο όκσο
ηνλ όξν ηεο παξαθξάηεζεο. Οη ηειηθέο πιεξσκέο ησλ αλσηέξσ δηθαηνύρσλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
έξγνπ, δύλαληαη λα θαηάζρνληαη, λα ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θαη λα ζπκςεθίδνληαη, κε ηπρόλ
νθεηιέο ηνπ δηθαηνύρνπ πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην ή ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη θαηαβάιινληαη κε ηελ
ππνρξεσηηθή πξνζθόκηζε απνδεηθηηθώλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. Σν ζπλνιηθό
πνζό πνπ θαηάζρεηαη, παξαθξαηείηαη ή ζπκςεθίδεηαη ζύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν εδάθην δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ πνζνύ ηεο ηειηθήο πιεξσκήο. Ο δηαηάθηεο ηεο πιεξσκήο θαηά ηελ έθδνζε ηεο
απόθαζεο έγθξηζεο πιεξσκήο νξίδεη ξεηά όηη ε ελίζρπζε απηή εκπίπηεη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξόληνο
άξζξνπ θαη αλ ε πιεξσκή αθνξά πξνθαηαβνιή, ελδηάκεζε ή ηειηθή πιεξσκή. Απαιιάζζνληαη από ηελ
ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο, θαηά ηελ πιεξσκή, απνδεηθηηθνύ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο
ελεκεξόηεηαο νη δηθαηνύρνη:
αα) άκεζσλ εληζρύζεσλ ζηνπο νπνίνπο νη εληζρύζεηο θαηαβάιινληαη βάζεη έθηαζεο, δώσλ ή παξαγσγήο
θαη εηδηθώλ κέηξσλ ζηήξημεο ηνπ Δπξσπατθνύ Γεσξγηθνύ Σακείνπ Δγγπήζεσλ (ΔΓΣΔ) πνπ ρνξεγνύληαη
ελ όισ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε,
ββ) εληζρύζεσλ ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ ηνπ Δπξσπατθνύ Γεσξγηθνύ Σακείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
(ΔΓΣΑΑ), ζηνπο νπνίνπο νη εληζρύζεηο θαηαβάιινληαη βάζεη έθηαζεο, δώσλ ή παξαγσγήο θαη
γγ) εληζρύζεσλ ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ ηνπ Δπξσπατθνύ Σακείνπ Αιηείαο (ΔΣΑ), νη νπνίνη δελ είλαη
επηηεδεπκαηίεο.
β) Ζ δηάηαμε ηεο πεξ. α ΄ εθαξκόδεηαη θαη ζηηο πξνζθιήζεηο εληζρύζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά ηελ
έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ θαη απαηηνύλ ηελ πξνζθόκηζε απνδεηθηηθώλ θνξνινγηθήο θαη
αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί ε ελίζρπζε ζηνλ δηθαηνύρν, θαζώο θαη ζηηο
ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο πνπ εθδίδνληαη εθεμήο. Από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ, θάζε γεληθή ή
εηδηθή δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνύζα, θαηαξγείηαη».
2. Δπί ηος άπθπος 68:
Με ην άξζξν 68 ηνπ λ. 4712/2020 πξνζηέζεθε λέα παξάγξαθνο 4 ζην άξζξν 44 ηνπ λ. 4587/2018
(Α΄218), ην νπνίν ξπζκίδεη ζέκαηα αζηηθήο, πνηληθήο θαη δηνηθεηηθήο επζύλεο ησλ πξνζώπσλ πνπ από ηηο
31/3/2016 θαη κεηά δηαηέιεζαλ ή δηαηεινύλ πξόεδξνη, αληηπξόεδξνη, δηεπζύλνληεο ζύκβνπινη θαη μζλη
του διοικητικοφ ςυμβουλίου τησ εταιρείασ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗ Α.Ε.» . ημειώνεται ότι
οι διατάξεισ του άρθρου 44 του ν. 4587/2018 είχαν κοινοποιηθεί με την εγκφκλιο Ε. 2007/2019 τησ
Τπηρεςίασ μασ.
3. Δπί ηος άπθπος 84:
Με ην άξζξν 84 ηνπ λ. 4172/2020 αληηθαζίζηαηαη ε εκεξνκελία «30.7.2020» ηνπ άξζξνπ 11 ηεο από
26εο Ηνπιίνπ 2018 ΠΝΠ -πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 4576/2018 (Α΄196), όπσο απηό
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 εδάθην α΄ ηνπ λ. 4626/2019 (Α΄141) - από ηελ εκεξνκελία «25.1.2021».
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Δηδηθόηεξα, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο παξαηείλεηαη κέρξη ηελ 25.1.2021 ε πξνζεζκία αλαζηνιήο ζε βάξνο
θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ πεξηέξρνληαη ή πεξηήιζαλ πξνζσξηλά ή κόληκα ζε θαηάζηαζε
απξόβιεπηεο έθηαθηεο αλάγθεο εμαηηίαο ησλ ππξθαγηώλ πνπ έπιεμαλ πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο
ζηηο 23 θαη 24 Ηνπιίνπ 2018, ε δηελέξγεηα θάζε πξάμεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θηλεηώλ θαη αθηλήησλ,
ηδίσο ε δηελέξγεηα πιεηζηεξηαζκώλ, θαηαζρέζεσλ, απνβνιώλ (εμώζεσλ) θαη πξνζσπηθώλ θξαηήζεσλ,
θαζώο θαη νη πξνζεζκίεο άζθεζεο αλαθνπώλ θαη αηηήζεσλ πνπ αθνξνύλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο
εθηέιεζεο.

υν: Απόςπαςμα του ΦΔΚ 146 Α΄/29.07.2020: νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 63, 68, 84 θαη 86 (έλαξμε
ηζρύνο) ηνπ λ. 4712/2020

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΗ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ πίνακα Γ & Δ
2. Γενική Δ/νςη Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ
3. Δ/νςη τρατηγικήσ Σεχνολογιών Πληροφορικήσ (με την παράκληςη να αναρτηθεί ςτην
ιςτοςελίδα τησ Α.Α.Δ.Ε.)
4. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικών
2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικών
3. Γραφείο Γεν. Γραμματζα Φορολογικήσ Πολιτικήσ και Δημόςιασ Περιουςίασ
4.Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β, Ε, Σ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣ.
5. Αυτοτελζσ γραφείο Σφπου και Δημοςίων χζςεων

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων
2. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντων
3. Αυτοτελζσ Σμήμα υντονιςμοφ Μεταρρυθμιςτικών Δράςεων και Επικοινωνίασ
4. Δ/νςη Ειςπράξεων- Σμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία
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