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1. Θεσμικό Πλαίσιο


Ν.4781/2021 (ΦΕΚ Α' 31/28-02-2021): «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού,
ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις», άρθρο 480.



Α.1080/31-03-2021 (ΦΕΚ Β' 1330/05-04-2021): «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου
αποστολής ή διαβίβασης τους στη Φορολογική Διοίκηση, από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και
κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α΄της παρ. 2 του άρθρου 480
του ν.4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς
αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α΄31)».



Α.1051/10-03-2021 (ΦΕΚ Β' 959/11-03-2021): «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την
εφαρμογή της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο
Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α'
31)».



Α.1269/10-12-2020 (ΦΕΚ Β' 5503/14-12-2020): «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου
αποστολής ή διαβίβασης τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και
κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 3α του άρθρου 35 του
ν.4753/18.11.2020 (Α΄ 227)».
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2. Γενικά
2.1 Πρόσβαση στην Εφαρμογή
Η είσοδος στην Εφαρμογή, πραγματοποιείται μέσω της αρχικής σελίδας του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ.


Αρχική Σελίδα // myBusinessSupport

Η Εφαρμογή προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ και η είσοδος σε αυτήν πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών
κωδικών του TAXISnet.

Εικόνα 1. Πρόσβαση στην υπηρεσία myBusinessSupport.
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2.2 Σκοπός της Α.1080/31-03-2021
Με την Α.1080/31-03-2021 παρατείνονται μέχρι και την 30-06-2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα
οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 01-02-2021 έως 28-02-2021, καθώς και οι
προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α.
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28-02-2021 και την 31-03-2021 για τους κομιστές αξιογράφων.

2.3 Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Υπαγωγής
Επιχειρήσεις-Κομιστές αξιόγραφων των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά 75 ημέρες από την
αναγραφόμενη ημερομηνία αξιόγραφου και από τη δημοσίευση του ν. 4781/2021 (Α΄31), δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία Α.1051/2021 (Β΄959) Απόφαση και εφόσον το σύνολο της
αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του
αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.
Η προϋπόθεση του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους 2019 σε σχέση με το 2020, υπολογίζεται
ως ακολούθως:
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α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε Φ.Π.Α., με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές,
εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α., όπως αυτές έχουν αναγραφεί στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. των οικείων φορολογικών
περιόδων.
β) Για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., λαμβάνονται υπόψη:
βα) τα ακαθάριστα έσοδα τους κατά το φορολογικό έτος 2019 όπως έχουν δηλωθεί στις οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για όσες
έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους,
ββ) με βάση τα τηρούμενα από αυτές λογιστικά αρχεία (στοιχεία) με αναγωγή σε μηνιαία βάση για όσες δεν έχει παρέλθει η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα ανωτέρω στοιχεία που δηλώνονται από την επιχείρηση,
επαληθεύονται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όταν αυτή υποβληθεί,
βγ) σε περίπτωση που μία επιχείρηση υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών εντός του 2019, ο μέσος μηνιαίος κύκλος συναλλαγών υπολογίζεται
με βάση τον αριθμό των ημερών που λειτούργησε η επιχείρηση εντός του έτους με επιμερισμό των ακαθαρίστων εσόδων της.
Το σύνολο των αξιογράφων που επικαλείται έναντι της φορολογικής διοίκησης ο κομιστής, έχει γνωστοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης στα
πιστωτικά ιδρύματα της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν.4781/2021 (Α΄31) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.
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2.4 Εξαιρέσεις
Από την εφαρμογή της Α.1080/31-03-2021 εξαιρούνται:
α) Κομιστές αξιογράφων που δραστηριοποιούνται σε (ΚΑΔ), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α΄της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν.
4781/2021 (Α΄ 31), και που,
- είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους
ΚΑΔ του Παραρτήματος 1 της υπό στοιχεία Α.1051/2021 (Β΄959),
- είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 2 της
υπό στοιχεία Α.1051/2021 (Β΄959) Απόφασης, και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου
έως Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019,
-είτε ιδρύθηκαν μετά την 01.01.2020, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ των Παραρτημάτων 1 και 2 της Απόφασης
Α.1051/2021(Β΄959)
β) Κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της
κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19 όπως αυτοί προσδιορίστηκαν δυνάμει της υπό στοιχεία Α.1269/2020 κοινής Απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών.
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3. Διαδικασία υποβολής αίτησης
α) Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τους δικαιούχους ή τους νομίμους εκπροσώπους αυτών έως τις 09/04/2021.
β) Η αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης
των προϋποθέσεων του άρθρου 2 και ιδίως τα στοιχεία των αξιογράφων δυνάμει των οποίων γίνεται η αίτηση υπαγωγής στα ευεργετήματα της
περ. α΄της παρ. 2 του άρθρου 480 του ν.4781/28-02-2021 (Α’ 31) και ειδικότερα:
- τον Α.Φ.Μ. του εκδότη κάθε αξιογράφου,
- τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτού,
- το ποσό,
- το πιστωτικό ίδρυμα της περ β’ της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν.4781/28-02-2021 (Α’ 31) και
- το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων για το φορολογικό έτος 2019, όπως προκύπτει από τα λογιστικά αρχεία (στοιχεία) της επιχείρησης και
μεταφέρεται στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τις δικαιούχους επιχειρήσεις της υποπ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2
της Α.1080/31-03-2021.
γ) Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία πέραν των συνεπειών της ψευδούς δήλωσης επέρχεται απώλεια των
ευεργετημάτων και οι σχετικές οφειλές είναι απαιτητές κατά τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης.
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4. Λειτουργικότητα της Εφαρμογής
Η σελίδα της Εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, είναι η παρακάτω. Για την είσοδο, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει Κομιστές Αξιογράφων.

Εικόνα 2. Σελίδα της Εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.
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Με την επιτυχή είσοδο σας στην Εφαρμογή, κατευθύνεστε στην επόμενη οθόνη:

Εικόνα 3. Οθόνη αίτησης.
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Στη φόρμα της αίτησης (βλ. εικόνα 3), υπάρχουν τα παρακάτω πεδία:
1. Το πεδίο «Γενικά Στοιχεία Δήλωσης», όπου επιλέγοντας τον καταρράκτη στο κουμπί «Επιλογές», μπορείτε να υποβάλλετε νέα δήλωση, να
αποθηκεύσετε προσωρινά δήλωση, να διαγράψετε προσωρινή δήλωση. Επίσης, υπάρχει το Ιστορικό Δηλώσεων όπου μπορείτε να
ανακτήσετε τα στοιχεία δήλωσης που έχετε ήδη υποβάλλει (Είδος Δήλωσης, Αριθμός Δήλωσης, Κατάσταση Δήλωσης και Ημερομηνία
Δήλωσης). Τέλος, υπάρχει και η δυνατότητα εκτύπωσης της Δήλωσης.
2. Το πεδίο «Στοιχεία Μητρώου», όπου προσυμπληρώνονται τα στοιχεία Μητρώου της επιχείρησης, όπως αυτά τηρούνται στην ΑΑΔΕ. Σε αυτό
το πεδίο πρέπει να επιλεγεί και το τετραγωνίδιο που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
3. Το πεδίο «Στοιχεία Αξιογράφων», όπου υπάρχει η επιλογή «Εισαγωγή Αξιογράφου» στην οποία είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα
πεδία (βλ. εικόνα 4).
4. Το πεδίο «Ακαθ. έσοδα φορολ. έτους 2019», στο οποίο δηλώνονται τα αντίστοιχα ποσά.
5. Το πεδίο «Συνολικό Ποσό Επιβεβαιωμένων Αξιογράφων», στο οποίο εμφανίζεται το συνολικό ποσό των αξιογράφων που έχουν
επιβεβαιωθεί από το αρχείο των Τραπεζών.
6. Το πεδίο «Πλήθος Αξιογράφων», στο οποίο εμφανίζεται το πλήθος των αξιογράφων.
7. Το πεδίο «Συνολικό Ποσό Μη Επιβεβαιωμένων Αξιογράφων», στο οποίο εμφανίζεται το συνολικό ποσό των αξιογράφων που δεν έχουν
επιβεβαιωθεί από το αρχείο των Τραπεζών.
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Εικόνα 4. Οθόνη εισαγωγής στοιχείων αξιογράφου.
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Προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβολή της αίτησης θα πρέπει:
- να δηλωθεί υποχρεωτικά ποσό στο πεδίο «Ακαθ. έσοδα φορολ. έτους 2019» (για τους μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. για τους
οποίους δεν έχει παρέλθει η προθεσμία δήλωσης φορολογίας εισοδήματος),
- να επιλεγεί το τετραγωνίδιο που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης στο πεδίο «Στοιχεία Μητρώου»,
- να επιλεχθεί «Υποβολή Δήλωσης» στο αναδυόμενο μενού «Επιλογές» στο πεδίο «Γενικά Στοιχεία Δήλωσης» (βλ. εικόνα 5).

Εικόνα 5. Οθόνη επιλογών για οριστικοποίηση της αίτησης.
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Μετά την υποβολή της δήλωσης, εμφανίζεται το μήνυμα την παρακάτω εικόνας επιτυχούς αποθήκευσης και οριστικοποίησης της δήλωσης:

Εικόνα 6. Οθόνη επιτυχούς αποθήκευσης δήλωσης.
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