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ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑΣΑ
ΙΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ &
ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων των άρθρων 18, 20, 27, 41, 64 , 66, 67, 68 και 80
του ν. 4756/2020 (ΦΕΚ Α΄ 235/26-11-2020)
ασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τισ διατάξεισ των άρκρων 18, 20, 27, 41, 64 ,66, 67,68 και 80
του ν. 4756/2020 «Μζτρα ενίσχυσθς των εργαηομζνων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
κοινωνικοασφαλιστικζς ρυθμίσεις και διατάξεις για τθν ενίσχυσθ των ανζργων» (ΦΕΚ Αϋ 235/2611-2020).
Ειδικότερα:
φμφωνα με το άρθρο 18, θ μθνιαία ςφνταξθ αναςφάλιςτων υπερθλίκων, θ οποία
χορθγείται ςφμφωνα με τον ν. 1296/1982 (Αϋ 128) και τθν περ. 5 τθσ υποπαρ. ΙΑ6 του άρκρου
πρϊτου του ν. 4093/2012 (Αϋ 222), το Επίδομα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Αναςφαλίςτων
Τπεριλικων του άρκρου 93 του ν. 4387/2016 (Αϋ 85) και το μθνιαίο χρθματικό βοικθμα (Επίδομα
Ομογενϊν Προςφφγων) του Κεφαλαίου Γϋ τθσ υπό ςτοιχεία Γ1α/οικ. 842/19.4.1988 υπουργικισ
απόφαςθσ (Βϋ 242), όπωσ αυτι ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι τθσ με τισ υπό ςτοιχεία
Π3/οικ.603/1994 (Βϋ 148), Π3/ οικ.2091/1995 (Βϋ 537) και Π3/οικ.3427/1995 (Βϋ 868) αντίςτοιχεσ
αποφάςεισ, δεν εμπίπτουν ςε καμία κατθγορία ειςοδιματοσ, δεν υπόκεινται ςε οποιοδιποτε
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φόρο, τζλοσ, ειςφορά ι άλλθ κράτθςθ υπζρ Δθμοςίου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ
ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Αϋ 167), δεν κατάςχονται ςτα χζρια
του Δθμοςίου ι τρίτων, κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ αντίκετθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, οφτε
ςυμψθφίηονται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ το Δθμόςιο, τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου,
τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, τα νομικά πρόςωπα των τελευταίων, τα αςφαλιςτικά
ταμεία και τα πιςτωτικά ιδρφματα.
φμφωνα με το άρθρο 20, τα ςυγκεκριμζνα ακίνθτα που αναφζρονται ςτο άρκρο αυτό και
βρίςκονται ςτο διμο Νζασ μφρνθσ, τα οποία είχαν παραχωρθκεί το 1931 ςτο Ίδρυμα
«Ορφανοτροφείο Χαραλάμπουσ Ιωςθφόγλου», κεωροφνται ότι από το 1952 ζχουν περιζλκει
αυτοδίκαια ςτο Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων. Η μεταβίβαςθ τθσ κυριότθτασ
των ακινιτων αυτϊν μετά των κτιςμάτων τουσ, καταχωρίηεται ςτα οικεία βιβλία μεταγραφϊν του
αρμοδίου κατά τόπον Κτθματολογικοφ Γραφείου με απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ και
Κοινωνικϊν Τποκζςεων άνευ καταβολισ οιουδιποτε φόρου, τζλουσ ι δικαιϊματοσ υπζρ του
δθμοςίου, τθσ φορολογικισ αρχισ, του κτθματολογικοφ

γραφείου ι οποιουδιποτε τρίτου.

Επιπλζον τα ακίνθτα με τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ ΚΑΕΚ απαλλάςςονται από το ζτοσ 1952
και εφεξισ παντόσ φόρου, οικονομικισ υποχρζωςθσ και ευκφνθσ και επομζνωσ απαλλάςςονται
και από όλουσ τουσ φόρουσ επί τθσ κατοχισ ακίνθτθσ περιουςίασ που κατά καιροφσ ίςχυαν.
φμφωνα με το άρθρο 27, το επίδομα ςτεγαςτικισ ςυνδρομισ αναςφάλιςτων υπερθλίκων
δεν εμπίπτει ςε καμία κατθγορία ειςοδιματοσ, δεν υπόκειται ςε οποιονδιποτε φόρο, τζλοσ,
ειςφορά ι άλλθ κράτθςθ υπζρ του Δθμοςίου ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ
αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43A του ν. 4172/2013 (Αϋ 167), δεν κατάςχεται ςτα χζρια του Δθμοςίου
ι τρίτων, κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ αντίκετθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, οφτε ςυμψθφίηεται
με βεβαιωμζνα χρζθ προσ το Δθμόςιο, τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, τουσ Οργανιςμοφσ
Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, τα νομικά πρόςωπα των τελευταίων, τα αςφαλιςτικά ταμεία και τα
πιςτωτικά ιδρφματα.
φμφωνα με το άρθρο 41, ςτθν παρ. 1 του άρκρου 25 «Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ
ενθμερότθτασ για μεταβίβαςθ ακινιτου ι ςφςταςθ εμπράγματου δικαιϊματοσ» του
ν.4611/2019, αναφορικά με τθ μεταβίβαςθ ακινιτου εξ επαχκοφσ αιτίασ ι για τθ ςφςταςθ
εμπράγματου δικαιϊματοσ επϋ αυτοφ, προςτίκεται περίπτωςθ γϋ, κατά τθν οποία, ςτισ
περιπτϊςεισ που το τίμθμα από τθ μεταβίβαςθ ακινιτου δεν υπολείπεται τθσ αντικειμενικισ
αξίασ αυτοφ και δεν επαρκεί για τθν ολοςχερι εξόφλθςθ του αναγραφόμενου ποςοφ ςτισ
Βεβαιϊςεισ Οφειλισ προσ τθ ΔΟΤ (παρ. 6 του άρκρου 12 του ν.4174/2013) και τουσ φορείσ
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κοινωνικισ αςφάλιςθσ, από αυτό ικανοποιοφνται ςυμμζτρωσ οι απαιτιςεισ τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ με τισ απαιτιςεισ του e-ΕΦΚΑ, μετά τθν ολοςχερι εξόφλθςθ των φόρων κλθρονομιάσ,
δωρεάσ, γονικισ παροχισ και ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τθ χοριγθςθ των πιςτοποιθτικϊν του άρκρου 105 του
Κϊδικα διατάξεων φορολογίασ κλθρονομιϊν, δωρεϊν, γονικϊν παροχϊν και κερδϊν από τυχερά
παίγνια, ο οποίοσ κυρϊκθκε με το πρϊτο άρκρο του ν.2961/2001 (Αϋ 266) και του άρκρου 54 Α
του ν.4174/2013 (Αϋ 170).
φμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρθρου 30 του ν.4144/2013 (Α΄88), όπωσ
τροποποιήθηκε με το άρθρο 64, το επίδομα εκπαίδευςθσ ι επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, κακϊσ
και το επίδομα αναηιτθςθσ εργαςίασ, ςτο πλαίςιο δράςεων ςυμβουλευτικισ, που καταβάλλονται
ςε εγγεγραμμζνουσ ςτα Μθτρϊα του Ο.Α.Ε.Δ. ανζργουσ, είναι αφορολόγθτο, ανεκχϊρθτο και
ακατάςχετο ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων κατά παρζκκλιςθ κάκε γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ,
δεν δεςμεφεται και δεν ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα χρζθ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ, ςτο
Δθμόςιο, ςτα αςφαλιςτικά ταμεία ι ςτα πιςτωτικά ιδρφματα και δεν υπολογίηεται ςτα
ειςοδθματικά όρια για τθν καταβολι οποιαςδιποτε παροχισ κοινωνικοφ ι προνοιακοφ
χαρακτιρα.
φμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρθρου 66, θ εφάπαξ οικονομικι ενίςχυςθ ςτουσ
αςφαλιςμζνουσ του τ. ΕΣΑΑ, κακϊσ και ςτουσ οικονομολόγουσ και γεωτεχνικοφσ που
αςφαλίηονται ςτον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι υπάγονται ςτθν παρ. 2α του άρκρου 44 του ν. 3986/2011
(Αϋ 152),απαλλάςςεται από κάκε φόρο, τζλοσ, ειςφορά ι κράτθςθ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν. 4172/2013
(Αϋ 167), δεν κατάςχεται, οφτε ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ το Δθμόςιο, τα νομικά
πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, τα νομικά πρόςωπα των
τελευταίων και τα αςφαλιςτικά ταμεία, όπωσ επίςθσ δεν κατάςχεται από πιςτωτικά ιδρφματα για
οφειλζσ προσ αυτά, οφτε ςυμψθφίηεται με οφειλζσ προσ πιςτωτικά ιδρφματα και δεν
προςμετράται ςτο ςυνολικό, πραγματικό ι τεκμαρτό, οικογενειακό ειςόδθμα.
φμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρθρου 67, οι παροχζσ που καταβάλλονται από τον
Ο.Α.Ε.Δ., δυνάμει τθσ παρ. 5 του άρκρου 27 του ν.δ. 2961/1954 (Αϋ 197), του άρκρου 16 του ν.
1836/1989 (Αϋ 79), του άρκρου 22 του ν. 1836/1989 (Αϋ 79), του άρκρου 142 του ν. 3655/2008 (Αϋ
58), τθσ υποπερ. εεϋ τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 6 του άρκρου 34 του ν. 4144/2013 (Αϋ 88) και των και
κατ’ εξουςιοδότθςι αυτϊν εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, απαλλάςςονται από φόρουσ,
τζλθ, κρατιςεισ και ειςφορζσ, είναι ανεκχϊρθτεσ και ακατάςχετεσ ςτα χζρια του Δθμοςίου ι
τρίτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43Α του ν.
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4172/2013 (Αϋ 167), δεν δεςμεφεται και δεν ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα χρζθ ςτθ Φορολογικι
Διοίκθςθ, ςτο Δθμόςιο, ςτα αςφαλιςτικά ταμεία ι ςτα πιςτωτικά ιδρφματα για το δθμόςιο και
για τρίτουσ.
φμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρθρου 68, θ αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ του
δζκατου τρίτου άρκρου τθσ από 14.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Αϋ 64), θ οποία
κυρϊκθκε με το άρκρο 3 του ν. 4682/2020 (Αϋ 76), είναι αφορολόγθτθ, ανεκχϊρθτθ και
ακατάςχετθ ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, κατά παρζκκλιςθ κάκε γενικισ και ειδικισ
διάταξθσ, δεν υπόκειται ςε οποιαδιποτε κράτθςθ, τζλοσ ι ειςφορά, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και
τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Αϋ 167), δεν δεςμεφεται
και δεν ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ τθ φορολογικι διοίκθςθ και το Δθμόςιο εν
γζνει, τουσ διμουσ, τισ περιφζρειεσ, τα αςφαλιςτικά ταμεία ι τα πιςτωτικά ιδρφματα.
φμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρθρου 80, παρατείνεται αυτοδικαίωσ κατά τρεισ (3)
επιπλζον μινεσ θ διάρκεια των διαδικαςιϊν ειδικισ διαχείριςθσ του ν. 4307/2014 (Αϋ 246) των
οποίων θ νόμιμθ διάρκεια, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 69 του ανωτζρω νόμου, λιγει
εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του ν. 4756/2020, ιτοι από
26/11/2020 (βλ. άρκρο 81 του νόμου), ζωσ και τθν 31θ/12/2020. Η παράταςθ του χρόνου τθσ
ειδικισ διαχείριςθσ καταλαμβάνει και διαδικαςίεσ οι οποίεσ διάγουν ιδθ τθν παράταςθ του
άρκρου 89 του ν. 4714/2020 (Αϋ 148), εφόςον θ λιξθ τουσ ςε κάκε περίπτωςθ κα ελάμβανε χϊρα
ζωσ τθν 31θ/12/2020 (ςχετικι θ εγκφκλιοσ Ε. 2171/27-10-2020, με τθν οποία κοινοποιικθκε το
άρκρο 89 του ν. 4714/2020).
τισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρθρου 80 προβλζπεται θ δυνατότθτα παράταςθσ, με
πράξθ του ειδικοφ διαχειριςτι, τθσ προκεςμίασ υποβολισ δεςμευτικϊν προςφορϊν ςε
δθμόςιουσ πλειοδοτικοφσ διαγωνιςμοφσ που ζχουν προκθρυχκεί ςτο πλαίςιο διαδικαςιϊν
ειδικισ διαχείριςθσ του ν. 4307/2014, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ ανωτζρω διατάξεισ.

Ο Διοικητήσ τησ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’
2. Διεφκυνςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ
3. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
4. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ
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Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Αϋ (πλθν των αποδεκτϊν προσ ενζργεια)
2. Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ
3. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ
4. Κεντρικι Τπθρεςία του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ
5. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν κ. Βεςυρόπουλου
6. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφείο Προϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
3. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ
4. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία
5. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Φορολογίασ Κεφαλαίου και Περιουςιολογίου – Σμιματα Α, Β,
Γραμματεία
6. Διεφκυνςθ εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ - Σμιματα
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