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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Ιουνίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΓΔΟΥ 31
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/
23.07.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης
ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου
2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3354).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών
Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις
και άλλες διατάξεις» (Α’ 17).
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το στοιχ. β’ της παρ. 3 του
άρθρου αυτού.
3. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκη (ΕΕ L 187/26.6.2014).
4. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
έξαρσης της νόσου COVID-19», και ιδίως τα τμήματα 3.1
και 3.12.
5. Το άρθρο 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
(Α’ 184).
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6. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
7. Την παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α’ 107).
8. Τον ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός
έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών
και άλλες διατάξεις» (Α’ 268).
9. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90).
10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
13. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).
14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του
π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
15. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του
π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
16. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
17. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
18. Tην υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
19. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
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20. Την υπ’ αρ. 71672/27.09.2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).
21. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
22. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
23. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/
20.08.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και
Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών
σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) της 2ας έως και 5ης
Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.» (Β’ 3905).
24. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/
20.08.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και
Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών
σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) αρχής γενομένης της 3ης
Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) της 5ης
Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ)
της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.»
(Β’ 3898).
25. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13665/Α325/
17.08.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 26ης και 31ης
Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) της 27ης
Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και γ) της
3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών
Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.» (Β’ 3863).
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26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις
χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων
δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3354).
27. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/11203/Α325/
09.07.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 20ης Μαΐου 2021
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής.» (Β’ 3077).
28. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.05.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη
μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο
ως και Δεκέμβριο 2020 (Β’ 2236).
29. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.01.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19,
κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020»
(Β’ 236).
30. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19,
κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047).
31. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 245/26.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Αύγουστο 2020»
(Β’ 4752).
32. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής
σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού
COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο
2020» (Β’ 4471).
33. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 217/15.09.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την
ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούλιο
2020» (Β’ 3948).
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34. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 199/19.08.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούνιο 2020»
(Β’ 3460).
35. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/3.07.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19,
κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729).
36. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ)» (Β’ 2417).
37. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 134/16.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020» (Β’ 2377).
38. Την υπ’ αρ. 21036/1737/02.06.2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός
του επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον
κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής του»
(Β’ 2141), όπως διορθώθηκε με τις Διορθώσεις Σφαλμάτων του(Β’2196).
39. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 1645).
40. Την υπ’ αρ. 39162/15.04.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 1457).
41. Την υπ’ αρ. 1076/02.04.2020 κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β’ 1135).
42. Την ανάγκη επιπλέον στήριξης και παροχής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
43. Την από 27.06.2022 εισήγηση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
44. Την υπό στοιχεία 83742ΕΞ2022/15.06.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονομικών.
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45. Την υπ’ αρ. 56030/14.06.2022 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
46. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δημοσιονομική
επίπτωση πέραν εκείνης που έχει ήδη προβλεφθεί με
την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 (Β’ 3354) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, αποφασιζουμε:
1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/
23.07.2021 (Β’ 3354) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος
έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 και έτους
2022 στη φορολογική διοίκηση που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022, καθώς και με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από λοιπές
φορολογικές οφειλές ή από κάθε άλλο τέλος, εισφορά,
πρόστιμο, χρηματική κύρωση που αποτελούν έσοδα
του κρατικού προϋπολογισμού, οι οποίες οφειλές έχουν
βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση μέχρι 30 Ιουνίου
2022 ή/και με τη μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 και
έτους 2022 που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30η Ιουνίου 2022
και καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι
30η Ιουνίου 2022, καθώς και με την μορφή πιστωτικού
για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών
οφειλών του δικαιούχου οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στο
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) μέχρι
30 Ιουνίου 2022. Τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που παραμένει μετά την εφαρμογή του δικαιώματος έκπτωσης
ή του πιστωτικού από τις οφειλές του προηγούμενου
εδαφίου δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί και ακυρώνεται
αυτόματα και το χορηγηθέν ύψος ενίσχυσης προσαρμόζεται αναλόγως. Στην περίπτωση αυτή για τους σκοπούς
σώρευσης λαμβάνεται υπόψη το προσαρμοσμένο κατά
τα ανωτέρω ποσό ενίσχυσης. Η ενίσχυση χορηγείται κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/
23.07.2021 (Β’ 3354) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά δικαίωμα
έκπτωσης από οφειλές στη φορολογική διοίκηση, εφαρμόζεται ως έκπτωση από φορολογικές υποχρεώσεις του
έτους 2021 και έτους 2022, που έχουν βεβαιωθεί ως 30
Ιουνίου 2022 και καθίσταται πληρωτέες από την 1η Ιουλίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2022, με την ακόλουθη
σειρά: α) από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων
ή από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων/νομικών
οντοτήτων, β) από ΕΝ.Φ.Ι.Α., γ) από Φ.Π.Α., δ) από κάθε
άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας. Τυχόν υπόλοιπο του ποσού ενίσχυσης που
αφορά δικαίωμα έκπτωσης εφαρμόζεται ως έκπτωση
από λοιπές φορολογικές οφειλές ή από κάθε άλλο τέλος,
εισφορά, πρόστιμο, χρηματική κύρωση που αποτελούν
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έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, οι οποίες οφειλές έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση μέχρι
30 Ιουνίου 2022.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/
23.07.2021 (Β’ 3354) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Απαιτήσεις του δικαιούχου της ενίσχυσης σε βάρος
του Δημοσίου από οποιαδήποτε αιτία συμψηφίζονται
με τις οφειλές στη φορολογική διοίκηση για τις οποίες
παρέχεται η ενίσχυση μόνο μετά την πλήρη χρήση του
αντίστοιχου ποσού ενίσχυσης, σύμφωνα με την παρ. 5
του παρόντος άρθρου ή την ακύρωσή του σύμφωνα με
την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.»
4. Οι περ. α και β της παρ. 7 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 (Β’ 3354) κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Η ΑΑΔΕ μετά το τέλος της επεξεργασίας στοιχείων
χορηγεί στον e-ΕΦΚΑ αρχεία δικαιούχων επιχειρήσεων
ανά ΑΦΜ, με τα ποσά ενίσχυσης κάθε επιχείρησης που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη ασφαλιστικών
εισφορών. Τα ποσά εντάσσονται ως πιστωτικά υπόλοιπα
στις μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων και συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που
προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των
μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 έως και Μαΐου 2022,
καθώς και με ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ μέχρι την 30η Ιουνίου 2022.
β) Τα ποσά που συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τις λοιπές ασφαλιστικές οφειλές βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ μέχρι την 30η Ιουνίου 2022,
των δικαιούχων επιχειρήσεων, καλύπτονται από τον
κρατικό προϋπολογισμό. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων ως επιχορήγηση προς τον
e-ΕΦΚΑ για λοιπούς σκοπούς.».
5. Η παρ. 8 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/
23.07.2021 (Β’ 3354) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Καταγραφή της ενίσχυσης: Το ύψος της ενίσχυσης
που αφορά πιστωτικό για αποπληρωμή οφειλών στη φορολογική διοίκηση που αποτελούν έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού με τη μορφή έκπτωσης καταγράφεται
ως αφαιρετικό των εσόδων. Το ύψος της ενίσχυσης που
αφορά πιστωτικό για αποπληρωμή ασφαλιστικών οφει-
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λών καταγράφεται ως δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό και ως έσοδο στον eΕΦΚΑ. Πιστώσεις ύψους ίσου με
το συνολικό ύψος της ενίσχυσης που αφορά πιστωτικό
για αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών μεταφέρεται
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας στον eΕΦΚΑ, μετά από ισόποση μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που
σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ειδικού
Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες»
του Υπουργείου Οικονομικών. Για τυχόν ύψος ενίσχυσης με τη μορφή πιστωτικού για ασφαλιστικές οφειλές
το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους,
μειώνεται ισόποσα η προβλεπόμενη επιχορήγηση του
eΕΦΚΑ για το οικονομικό έτος 2022».
6. Τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία
ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 (Β’ 3354) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, που έχουν υποβληθεί κατά την αίτηση νοείται ότι αφορούν (α) τρέχουσες φορολογικές οφειλές
έτους 2021 και έτους 2022 που καθίστανται πληρωτέες
από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022 και λοιπές
οφειλές βεβαιωμένες στη φορολογική διοίκηση μέχρι
την 30η Ιουνίου 2022 και αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, και (β) τρέχουσες ασφαλιστικές
εισφορές έτους 2021 και έτους 2022 που καθίστανται
πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022
και λοιπές ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ μέχρι την 30η Ιουνίου 2022.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022
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