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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης έως και την 31η Μαΐου 2020.

2

Παράταση της προθεσμίας υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil reporting)
σχετικά με το έτος 2019 από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στο πλαίσιο
εφαρμογής του ν. 4493/2017 (Α΄ 164) και της
αριθμ. ΠΟΛ. 1094/21.5.2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β΄ 1891).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1110
(1)
Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης έως και την 31η Μαΐου 2020.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του έβδομου άρθρου της από 01.05.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και ιδίως
της παραγράφου 1 αυτού.
β) Της περ. α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του
ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
όπως ισχύει.
γ) Του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «.Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14
και του άρθρου 41 αυτού.
2. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960/10-3-2017 απόφαση του
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 968/22.03.2017) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

Αρ. Φύλλου 1851

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121/9-7-2019 και Α΄ 126/19-7-2019
για διόρθωση σφάλματος).
5. Την αριθμ. Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών (Β΄ 2901).
6. Την αριθμ. 339/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
7. Την αναγκαιότητα, στο πλαίσιο λήψης περαιτέρω
μέτρων στήριξης της οικονομίας για την αντιμετώπιση
του κορωνοϊου COVID-19, παράτασης της χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel
θέρμανσης) και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη
θέρμανσης) με μειωμένο συντελεστή ΕΦΚ με στόχο τη
στήριξη των νοικοκυριών και της επιχειρηματικότητας
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς
των πετρελαιοειδών προϊόντων εν γένει.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Παρατείνεται έως και την 31η Μαΐου 2020 η ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου που προβλέπεται
στο πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου
73 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), η οποία σύμφωνα με το
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου έβδομου της από
01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), ορίστηκε κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020
στις 15 Μαΐου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2020
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. Α.1109
(2)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil reporting)
σχετικά με το έτος 2019 από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4493/2017 (Α΄ 164) και της
αριθμ. ΠΟΛ. 1094/21.5.2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β΄ 1891).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4493/
2017 «Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης και της
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής
συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής
(FATCA), καθώς και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών και
διατάξεις εφαρμογής» (Α΄ 164), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περίπτ. α΄ της παρ. 1 και της περίπτ. α΄ της παρ.
2 του άρθρου τρίτου του ίδιου νόμου και του άρθρου 3(5)
της κυρωθείσας Συμφωνίας.
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των
άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
2. Την αριθμ. ΠΟΛ. 1094/21.5.2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της
περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017
(Α΄ 164) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου
5 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών
Ιδρυμάτων ως προς τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής
των στοιχείων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει
του άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 4493/2017» (Β΄ 1891) και
ιδίως τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 και το άρθρο 2 αυτής.
3. Την από 14.4.2020 Συχνή Ερώτηση του Υπουργείου
Οικονομικών και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των
ΗΠΑ, όπως δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της Υπηρεσίας
Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (βλ. https://www.irs.gov/
businesses/corporations/frequently-asked-questionsfaqs-fatca-compliance-legal#reporting).
4. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968
και Β΄ 1238), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει.
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5. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372) και την
αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 2417),
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
6. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 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 του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις αριθμ.
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020
του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
7. Την εισήγηση της Δ/νσης ΔΟΣ της Α.Α.Δ.Ε., ως αρμόδιας αρχής, κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4170/2013, δυνάμει της διάταξης του άρθρου τρίτου παρ. 1, περίπτ. α΄
του ν. 4493/2017.
8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων τους στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών
που περιλαμβάνονται στην κυρωθείσα Συμφωνία και τα
Παραρτήματα Ι και II αυτής, καθώς και του Μνημονίου
Συνεννόησης, κατά τη διάρκεια των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών της Ελληνικής
Δημοκρατίας και των ΗΠΑ, όπως ειδικότερα ορίζεται
στη Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΣΑΑ).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής πληροφοριών
και μηδενικών αναφορών (nil reporting) σχετικά με το
έτος 2019 από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα προς την Α.Α.Δ.Ε., στο πλαίσιο εφαρμογής του
ν. 4493/2017 και της αριθμ. ΠΟΛ. 1094/21.5.2018 απόφασης
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαΐου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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