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Σελίδα 2 

 

 

COVID-19 – Εγκύκλιος για την Έκπτωση των Φορολογικών Οφειλών 

 

Με προηγούμενες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών έχει οριστεί ότι: 

 

Α) Για το μήνα Μάρτιο 2020 δικαιούνται έκπτωση 25% 

• οι πληττόμενες, βάσει ΚΑΔ, επιχειρήσεις 

• τα φυσικά πρόσωπα - εκμισθωτές ακινήτων στις εν λόγω επιχειρήσεις και 

• οι μισθωτοί των επιχειρήσεων αυτών, των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας, 

εφόσον καταβάλλουν το υπόλοιπο 75% των βεβαιωμένων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους (πλην 
αυτών από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους) ή και των οφειλών τους από δόσεις ρυθμίσεων/ 
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν στις 30 και 31/3/2020, εντός του διαστήματος 
από 30/3/2020 έως 10/4/2020 ή μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με όποια τυχόν απόφαση 
παράτασης. 

 

Β) Για το μήνα Απρίλιο 2020, την ως άνω έκπτωση 25% δικαιούνται όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα 
καταβάλλουν εμπρόθεσμα το 75% των βεβαιωμένων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους (πλην 
αυτών από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους) ή και των οφειλών τους από δόσεις ρυθμίσεων / 
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν από την 1/4/2020 έως τις 30/4/2020. 

Με νεότερη εγκύκλιο της ΑAΔΕ (Ε. 2046/ 9.4.2020) παρέχονται πρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά 
με την ανωτέρω χορηγούμενη έκπτωση 25%. 

Ο οφειλέτης τυγχάνει του ευεργετήματος της έκπτωσης του 25% μόνο κατόπιν εκούσιας καταβολής ή 
συμψηφισμού κατ' άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. μέσα στις ανωτέρω τιθέμενες προθεσμίες. 

Για τη χορήγηση της έκπτωσης σε περίπτωση ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής θα 
πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλες οι προηγούμενες δόσεις της ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής 
καταβολής. Η έκπτωση δεν αφορά την καταβολή της πρώτης δόσης, διότι η ρύθμιση καθίσταται 
ενεργή μόνον μετά την καταβολή αυτής. 

Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό του οφειλόμενου 75% ο δικαιούχος εισέρχεται στο λογαριασμό του 
στο taxisnet και ακολούθως επιλέγει το πεδίο «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση», όπου θα 
εντοπίσει τη σχετική «ταυτότητα οφειλής». Για κάθε ταυτότητα βεβαιωμένης ή ρυθμισμένης οφειλής, 
καταβάλλεται το 75% της εμφανιζόμενης οφειλής στην εικόνα του TAXISnet και μέχρι δύο δεκαδικά 
ψηφία. 

Όσοι φορολογούμενοι κατέβαλαν ή θα καταβάλουν εμπρόθεσμα περισσότερο από το 75% των 
οφειλών/ δόσεων των μηνών Μαρτίου ή και Απριλίου, θα λάβουν το 25% της έκπτωσης ως σχετική 
επιστροφή. 

  



 
Σελίδα 3 

 

 

COVID 19 – Circular Regarding the Discount on Tax Liabilities 

 

Based on previous decisions issued by the Minister of Finance it has been set that: 

 

Α) For March 2020 a discount of 25% will be offered to: 

• companies affected by the crisis, based on their business activity code (“KAD”), as well as to 

• individuals – lessors of the said companies and 

• the employees of the above companies, whose labor agreements have been suspended 

 

A prerequisite for the said discount is that the above taxpayers pay the remaining 75% of their 
assessed and non overdue debts (excluding VAT and withholding taxes) or the installments of their 
debt settlement scheme, ending on 30 και 31/3/2020, within the period from 30/3/2020 until 
10/4/2020 or on any subsequent date set by an extension decision. 

 

Β) For April 2020 the said discount of 25% will be also given to the said categories of taxpayers, 
provided that they pay timely the 75% of their assessed and non overdue debts (excluding VAT and 
withholding taxes) or the installments of their debt settlement scheme ending from 1/4/2020 until 
30/4/2020. 

A recently issued by the Independent Authority for Public Revenue Circular (Ε. 2046/ 9.4.2020) 
provides additional clarifications regarding the above 25% discount. 

Specifically, the taxpayers will enjoy the 25% discount only in the case of voluntary and timely payment 
or set-off of their tax obligations according to Art. 83 Public Revenue Collection Code. 

Moreover, in the case of partial payments under a debt settlement scheme, the discount shall be 
provided only subject to the full payment of all previous installments. The discount may not be applied 
on the payment of the first installment, as the settlement scheme is activated only upon such (first) 
payment. 

Additionally, for the calculation of the amount due (75% of the tax debt), the beneficiary of the discount 
should access his account on taxisnet and choose the option “Personalized Info”, where he will find 
the “Debt ID”. For each appearing Debt ID, the 75% of the quoted amount should be paid up to two 
decimal digits. 

Taxpayers who have paid or will pay timely more than the said 75% of their tax debts for the months 
March or April, will be entitled to a refund amounting to the above 25% discount. 
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