
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Α.1447 
Καθορισμός διαδικασίας αναστολής καταβο-

λής Φ.Π.Α. για τις πληγείσες επιχειρήσεις που εί-

χαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook 

Group PLC». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του εβδόμου άρθρου της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουρ-
γείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικο-
νομικών και Υγείας» (Α’ 145), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (ΦΕΚ 181 Α’), και ειδικότερα τις 
διατάξεις της παραγράφου 6 αυτού με τις οποίες εξου-
σιοδοτούνται ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με απόφασή 
τους να ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή 
του άρθρου αυτού,

β) της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 36 καθώς και του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(ν.2 859/2000 ΦΕΚ 248 Α’), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α’ - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α’-Κ.Φ.Δ.), όπως 
ισχύουν.

4. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β’) από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

6. Την Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
(Β’ 2901) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών».

7. Την 339/18-07-2019 (ΦΕΚ 3051/Β’/26-7-2019) από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι-
κών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονο-
μικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».

8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδι-
κότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

9. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά-
φου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’), 
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

10. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
10 του άρθρου 41 του ν.  4389/2016, και την αριθμ. 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβου-
λίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.»..

11. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας για τη χορή-
γηση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. των συναλλασσόμε-
νων με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC».

12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), απο-
φασίζουμε:

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία 
χορήγησης αναστολής καταβολής του συνόλου ή μέ-
ρους του φόρου που έχει βεβαιωθεί από χρεωστικές 
δηλώσεις Φ.Π.Α. με καταληκτική προθεσμία υποβολής 
την 30.9.2019 και την 31.10.2019 για τις επιχειρήσεις που 
είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group 
PLC».

Άρθρο 1
Υποβολή αίτησης αναστολής καταβολής και 
υπολογισμός ποσοστού εκροών με την εταιρεία 
«Thomas Cook Group PLC»

1. Οι υποκείμενοι στον φόρο που το διάστημα 1.1.2019 
έως 30.9.2019 πραγματοποίησαν φορολογητέες εκροές 
με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC» που υπερ-
βαίνουν σε ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) το 
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σύνολο των εκροών για το ίδιο διάστημα έχουν δυνατό-
τητα να υποβάλουν αίτηση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. 
υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις 
επόμενες παραγράφους.

Η αίτηση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. υποβάλλεται 
οποτεδήποτε έως 31.3.2020 στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμό-
δια για την παραλαβή της δήλωσης Φ.Π.Α. της φορο-
λογικής περιόδου που αφορά η αίτηση αναστολής και 
αναφέρεται σε ποσά που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις 
Φ.Π.Α. φορολογικών περιόδων 8ου και 9ου μήνα 2019 ή 
3ου τριμήνου 2019, κατά περίπτωση και αναλόγως του 
συστήματος τήρησης των λογιστικών αρχείων/βιβλίων 
(διπλογραφικά, απλογραφικά) κατά τα ειδικότερα ορι-
ζόμενα στο επόμενο άρθρο.

2. Με την αίτηση συνυποβάλλεται αρχείο που περι-
λαμβάνει:

α. τις εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 30.9.2019 
αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά,

β. τις εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 30.9.2019 με 
την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» αναλυτικά 
ανά μήνα και συνολικά, καθώς και κατάσταση των αντί-
στοιχων τιμολογίων,

γ. το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στις εκροές με την 
επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» αναλυτικά ανά 
μήνα και συνολικά.

Για τον υπολογισμό του ποσοστού της παραγράφου 
2 του άρθρου εβδόμου της από 30.9.2019 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου για τη χορήγηση ή μη της 
αναστολής λαμβάνεται υπόψη η σχέση/αναλογία των 
φορολογητέων εκροών με την επιχείρηση «Thomas 
Cook Group PLC» το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 
προς το σύνολο των εκροών του διαστήματος 1.1.2019-
30.9.2019, όπως αυτές αναγράφονται στον κωδικό 311 
της δήλωσης Φ.Π.Α. των οικείων φορολογικών περιόδων, 
επί 100 [(εκροές με την επιχείρηση «Thomas Cook Group 
ΡLC»/σύνολο εκροών) * 100].

3. Ο ανωτέρω υπολογισμός διενεργείται με βάση το 
αρχείο που υποβάλλεται με την αίτηση αναστολής χωρίς 
περαιτέρω επαληθεύσεις.

Άρθρο 2
Υπολογισμός δικαιούμενου ποσού για αναστολή 
καταβολής και διαδικασία χορήγησης αυτής

1. Η αναστολή καταβολής του φόρου χορηγείται επί του 
βεβαιωμένου ποσού των φορολογικών περιόδων 8ου και 
9ου μήνα 2019 ή του 3ου τριμήνου 2019, για τους υπο-
κείμενους με διπλογραφικά και αυτούς με απλογραφικά 
βιβλία αντίστοιχα, και κατά ποσοστό που ισούται με το 
ποσοστό που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της 
προϋπόθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου εβδόμου 
της από 30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Το ποσό για το οποίο χορηγείται η αναστολή κατα-
βολής προκύπτει από τον υπολογισμό του ποσού προς 
καταβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής 

περιόδου επί του ποσοστού των φορολογητέων εκροών 
με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» το διάστη-
μα 1.1.2019 έως 30.9.2019 προς το σύνολο των εκροών 
του διαστήματος 1.1.2019 -30.9.2019 [προς καταβολή 
ποσό φορολογικής περιόδου * (εκροές με την επιχείρη-
ση «Thomas Cook Group ΡLC»/σύνολο εκροών) * 100)].

2. Για τη χορήγηση της αναστολής, εκδίδεται απόφαση 
του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την πα-
ραλαβή της δήλωσης Φ.Π.Α. ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓ-
ΜΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
Στην εν λόγω απόφαση ρητά αναγράφονται το ποσό και 
τα λοιπά στοιχεία βεβαίωσης του φόρου για τον οποίο 
χορηγείται η αναστολή, καθώς επίσης και το χρονικό δι-
άστημα της αναστολής, κατά το οποίο δεν επιβάλλονται 
οι αναλογούντες τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής.

Η απόφαση αναστολής κοινοποιείται στον υποκείμε-
νο στο φόρο από το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων 
με τους Φορολογουμένους και αποστέλλεται αμελλητί 
στον αρμόδιο για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής 
Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου για την άμεση 
καταχώρισή της στο υποσύστημα του τμήματος Δικα-
στικού και Νομικής Υποστήριξης.

Τυχόν τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής για το ποσό που 
έχει ανασταλεί υπολογίζονται μετά τη λήξη της προθε-
σμίας αναστολής, ήτοι από 1/4/2020.

3. Η αίτηση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. καταχωρείται 
σε ειδικό βιβλίο «αιτήσεων και αποφάσεων αναστολής 
καταβολής φόρου», το οποίο αφορά τη ρύθμιση του άρ-
θρου εβδόμου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
της 30.9.2019 και στο οποίο θα καταχωρίζονται:

α) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης αναστολής.
β) Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναστολής.
γ) Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του φορολογου-

μένου.
δ) Ο Α.Φ.Μ. του φορολογουμένου.
ε) Η φορολογική περίοδος που αφορά η υποβαλλό-

μενη δήλωση.
στ) Οι εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 30.9.2019 

συνολικά όπως προκύπτουν από το αρχείο που συνο-
δεύει το αίτημα

ζ) Οι εκροές προς την επιχείρηση «Thomas Cook Group 
PLC» της περιόδου 1.1.2019 έως 30.9.2019 συνολικά 
όπως αυτές προκύπτουν από το αρχείο που συνοδεύει 
το αίτημα.

η) Η σχέση (αναλογία) των ανωτέρω μεγεθών.
θ) Το ποσό του προς καταβολή φόρου της δήλωσης 

Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής περιόδου.
ι) Το ποσό του φόρου για το οποίο χορηγείται ανα-

στολή.
ια) Ο αύξων αριθμός χειρόγραφης καταχώρισης της 

απόφασης αναστολής.
Για αιτήσεις αναστολής καταβολής που έχουν υποβλη-

θεί έως τη δημοσίευση της παρούσας ακολουθείται η ως 
άνω διαδικασία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02044620912190004*
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