
     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Αθήνα , 25/6/2021
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Α 1053980 ΕΞ 2021 

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίίας 10
ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 
Ταχ. Κώί δίκας : 10184 Αθηί να
Πληροφορίίες : Α. Παπαίϊώαί ννου
Τηλείφώνο : 210-3375318
E-Mail : a  .  papaioannou  2@  aade  .  gr   
Url : www  .  aade  .  gr  

Θέμα: Ετήσιο αρχείο βοηθήματος COVID-19

Σχετ.: 1.  Η  με  αρίθ.  πρώτ.  Α.  1035/23-2-2021  (ΑΔΑ:  ΨΨΖ246ΜΠ3Ζ)  «Τυί πος  καί  περίεχοί μενο  της
βεβαίίώσης αποδοχώί ν ηί  συνταί ξεών, της βεβαίίώσης τών αμοίβώί ν αποί  επίχείρηματίκηί  δραστηρίοί τητα καί
της βεβαίίώσης είσοδημαί τών αποί  μερίίσματα, τοί κους, δίκαίώί ματα καθώί ς καί υποβοληί  αυτώί ν με τη χρηί ση
ηλεκτρονίκηί ς μεθοί δου επίκοίνώνίίας μείσώ δίαδίκτυί ου γία το φορολογίκοί  είτος 2020.» 

2. Η με αρίθ. πρώτ. Α. 1118/26-5-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΣ646ΜΠ3Ζ-Υ23) «Τυί πος καί περίεχοί μενο της δηί λώσης
φορολογίίας είσοδηί ματος φυσίκώί ν προσώί πών φορολογίκουί  είτους 2020, τών λοίπώί ν εντυί πών καί τών
δίκαίολογητίκώί ν εγγραί φών που συνυποβαί λλονταί με αυτηί .»

3. Η ΠΟΛ. 1094/2015 με θείμα: «Φορολογίκηί  μεταχείίρίση τών υποτροφίώί ν, τών χρηματίκώί ν βραβείίών
καί τών βοηθημαί τών-οίκονομίκώί ν ενίσχυί σεών» 

Σε συνείχεία του αποί  1/6/2021 ηλεκτρονίκουί  σας μηνυί ματος, σας ενημερώί νουμε τα καί τώθί:

Συί μφώνα με τα ορίζοί μενα στην με α/α 1 Αποί φαση Δίοίκητηί  της Α.Α.ΔΕ. (πρώί το εδαί φίο παρ. 2

του αί ρθρου 5), το συί νολο τών Ν.Π.Δ.Δ. είίναί υποί χρεα σε υποβοληί  ετηί σίου αρχείίου αμοίβώί ν φορολογίκουί

είτους 2020. Η Φορολογίκηί  Δίοίίκηση θα εξεταί σεί τίς δυνατοί τητες εξαί λείψης της εν λοί γώ υποχρείώσης γία

τίς καταβολείς που πραγματοποίουί νταί αποί  Ν.Π.Δ.Δ. καί αποστείλλονταί με προσώρίναί  μηνίαίία αρχείία γία

το φορολογίκοί  είτος 2021.

Όσον αφοραί  στο βοηί θημα λοί γώ  COVID που καταβληί θηκε σε μείλη του Δίκηγορίκουί  Συλλοί γου

Αθηνώί ν, αυτοί  δεν αποτελείί  είσοί δημα καί δεν φορολογείίταί, καθώί ς εκλείίπουν προσδίορίστίκαί  στοίχείία

του είσοδηί ματος (βλ. το σχετ. με α/α 3 είγγραφο). Αντίίθετα, το ποσοί  αυτοί  δοί θηκε εκταί κτώς ώς βοηί θημα

σε μείρος τών μελώί ν του συλλοί γου, βαί σεί είσοδηματίκώί ν  κρίτηρίίών καί κατοί πίν αίτηί σεώς,  λοί γώ τών

είκτακτών συνθηκώί ν που δημίουργηί θηκαν αποί  την πανδημίία του  COVID-19. Γία το εν λοί γώ ποσοί ,  δεν

υπαί ρχεί υποχρείώση αποστοληί ς αρχείίου βεβαίώί σεών ηί  υποβοληί ς του με τίς μηνίαίίες δηλώί σείς αποί δοσης

παρακρατουί μενών/προκαταβληθείντών  φοί ρών.  Παροί λα  αυταί ,  καθώί ς  το  εν  λοί γώ  ποσοί  μπορείί  να

καλυί ψεί τεκμηί ρία καί να συμπληρώθείί  αποί  τους δίκαίουί χους στον κώδ. 781, ο Δίκηγορίκοί ς Συί λλογος

δυί ναταί προς δίευκοί λυνση τών μελώί ν του να χορηγηί σεί βεβαίίώση στα μείλη που είλαβαν το βοηί θημα.
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Δίαφορετίκαί , οί δίκαίουί χοί δυί νανταί να συμπληρώί σουν το ποσοί  στον εν λοί γώ κώδίκοί  καί να αποδείίξουν

την είίσπραξη αυτουί  με καί θε προί σφορο μείσο, καταί  τα ορίζοί μενα στο με α/α 2 σχετίκοί  είγγραφο.

Ο ΠΡΟΙΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ. ΦΑΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες προς Ενέργεια

1. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, Υποί ψη κου Μπακαμηί τσου (logistirio  @  dsa  .  gr  ) 

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση

Γενίκηί  Δίευί θυνση Ηλεκτρονίκηί ς Δίακυβείρνησης της Α.Α.Δ.Ε.

ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ

Εσωτερική Διανομή

Γενίκηί  Δίευί θυνση Φορολογίκηί ς Δίοίίκησης
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