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(ι) μη παράγωγο για το οποίο η οντότητα είναι υπο-
χρεωμένη, ή μπορεί να υποχρεωθεί να λάβει μεταβλητό 
αριθμό συμμετοχικών τίτλων της, ή

(ιι) παράγωγο το οποίο θα διακανονισθεί ή μπορεί να 
διακανονισθεί με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός από ανταλ-
λαγή σταθερού ποσού ταμειακών διαθεσίμων ή άλλου 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, με στα-
θερό αριθμό συμμετοχικών τίτλων της.

Χρηματοοικονομική υποχρέωση (Financial liability): 
Κάθε υποχρέωση που αφορά:

(α) Συμβατική δέσμευση:
(ι) για παράδοση ταμειακών διαθεσίμων ή άλλου 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου σε άλλη 
οντότητα, ή

(ιι) για ανταλλαγή χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με άλλη 
οντότητα υπό συνθήκες που είναι δυνητικά δυσμενείς 
για την οντότητα, ή

(β) σύμβαση που θα, ή μπορεί να, διακανονισθεί με 
ίδιους συμμετοχικούς τίτλους της οντότητας και είναι:

(ι) μη παράγωγο για το οποίο η οντότητα είναι υποχρε-
ωμένη ή μπορεί να υποχρεωθεί να παραδώσει μεταβλη-
τό αριθμό συμμετοχικών τίτλων της, ή

(ιι) παράγωγο το οποίο θα διακανονισθεί ή μπορεί να 
διακανονισθεί με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός από ανταλ-
λαγή σταθερού ποσού ταμειακών διαθεσίμων ή άλλου 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, για στα-
θερό αριθμό συμμετοχικών τίτλων της.

Χρηματοροές ή ταμειακές ροές (Cash flows): Εισροές 
και εκροές ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισο-
δύναμων.

Ωφέλιμη ζωή (Useful life): Ωφέλιμη ζωή ενός περιου-
σιακού στοιχείου είναι είτε:

(α) η χρονική περίοδος κατά την οποία το περιουσι-
ακό στοιχείο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ή να είναι 
διαθέσιμο για χρήση από την οντότητα, ή

(β) ο αριθμός των μονάδων παραγωγής ή παρόμοιων 
μονάδων που η οντότητα αναμένει να λάβει από αυτό.»

Άρθρο 32

Ρυθμίσεις για τις δαπάνες μετακίνησης των 

στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των 

Σωμάτων Ασφαλείας - Παράταση προθεσμίας 

του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

Η προθεσμία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 (Α΄ 94) παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 33

Χρόνος κτήσης εισοδήματος από αγροτικές 

ενισχύσεις και επιδοτήσεις και απαλλαγή 

τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 

του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Κώδικας 

Φορολογίας Εισοδήματος, ΚΦΕ) για το 

φορολογικό έτος 2020 - Συμπλήρωση παρ. 4 

του άρθρου 8 και παρ. 50 του άρθρου 72 ΚΦΕ

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013 (Α΄167) 
(Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), μετά το πρώτο εδά-

φιο προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρό-
νος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής 
του. Κατ’ εξαίρεση για τις αγροτικές ενισχύσεις και επι-
δοτήσεις χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο 
χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση 
που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δι-
καστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης τους δύναται 
να θεωρείται και o χρόνος στον οποίο ανάγονται.

Ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές 
που εισπράττονται το έτος 2014 και μετά και εφόσον 
αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση 
αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει 
με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανά-
γονται, υπάγονται σε φόρο με βάση τις διατάξεις του 
έτους που ανάγονται.»

2. Στο τέλος της παρ. 50 του άρθρου 72 του ν. 4172/ 
2013 προτίθεται τρίτο εδάφιο και η παράγραφος δια-
μορφώνεται ως εξής:

««50. Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται 
από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α 
τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία 
στον ιδιωτικό τομέα. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας 
παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορο-
λογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος 
υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα 
άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.

Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από 
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα 
εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις 
και επιδοτήσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος 
2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020.»

Άρθρο 34

Υποβολή δήλωσης μεταβολών για μετάταξη 

από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό 

καθεστώς - Συμπλήρωση του άρθρου 41 του 

Κώδικα ΦΠΑ

Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 
41 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), που 
κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), 
προστίθενται εδάφια και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως 
εξής:

«6. Οι αγρότες που εντάσσονται στο καθεστώς του 
παρόντος άρθρου μπορούν να επιλέξουν τη μετάταξή 
τους στο κανονικό καθεστώς με υποβολή δήλωσης με-
ταβολών στη φορολογική διοίκηση.

H προαιρετική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό 
καθεστώς ισχύει είτε από την έναρξη του φορολογικού 
έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο τρι-
ετίας είτε από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω 
δήλωσης, αν η μετάταξη πραγματοποιείται κατά τη διάρ-
κεια του φορολογικού έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί 
πριν την πάροδο τριετίας, η οποία αρχίζει από την έναρ-
ξη του επόμενου από τη μετάταξη φορολογικού έτους.

Η υποχρεωτική μετάταξη από το ειδικό στο κανονι-
κό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων που 
αναφέρονται στην παρ. 1, ισχύει από την έναρξη του 
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φορολογικού έτους με υποβολή δήλωσης μεταβολών. 
Η μη υποβολή της δήλωσης μεταβολών δεν επηρεάζει 
την υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς. Ει-
δικά, η υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς 
για τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020, λόγω εί-
σπραξης, κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό 
έτος, ποσών επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τις πέντε 
χιλιάδες ευρώ (5.000), αγροτών που δεν εντάχθηκαν στο 
κανονικό καθεστώς, ισχύει από 1ης.1.2021 και η σχετική 
δήλωση μεταβολών υποβάλλεται μέχρι 31.3.2021, ενώ 
πρόστιμα του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), που τυχόν επιβλή-
θηκαν στους εν λόγω αγρότες για εκπρόθεσμη υποβολή 
δηλώσεων μεταβολών και δηλώσεων του άρθρου 38, 
δεν οφείλονται και, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέ-
φονται. Δήλωση μεταβολών δεν υποβάλλεται και οι 
αγρότες του προηγούμενου εδαφίου παραμένουν στο 
ειδικό καθεστώς και μετά την 1η.1.2021, εφόσον πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν 
εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δύναται, για το φορολογικό έτος 
2021, να παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των 
δηλώσεων μεταβολών της παρούσας και να ορίζεται η 
διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθε-
στώς του παρόντος άρθρου μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μόνο από την έναρξη του φορολογικού έτους με υποβο-
λή δήλωσης μεταβολών στη φορολογική διοίκηση, με 
την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1 
και δεν υφίστανται οι περιορισμοί των περ. α΄ έως και δ΄ 
της παρ. 5. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, παρα-
τείνεται έως τις 31.3.2021 η προθεσμία για την υποβολή 
δηλώσεων μεταβολών της παρούσας που υποβάλλονται 
κατά νόμο μέχρι την 31η.1.2021.»

Άρθρο 35

Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φό-

ρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξί-

ας και λοιπών επιβαρύνσεων αλκοολούχων

Παρατείνεται έως την 26η Μαρτίου 2021 η είσπραξη από 
τις τελωνειακές αρχές του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
(Ε.Φ.Κ.), του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) και των 
λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιμα προς 
κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα 
προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από το καθεστώς αναστο-
λής τον μήνα Δεκέμβριο του 2020. Τα ανωτέρω ποσά βε-
βαιώνονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 και 
την παρ.5 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 (A΄ 265). Σε 
περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων 
επιβαρύνσεων για τις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου, 
εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 110 του ν. 2960/2001.

Άρθρο 36

Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για τα εισιτήρια 

των ζωολογικών κήπων - Τροποποίηση του 

Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ

Στο Κεφάλαιο Β΄ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος 
ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμέ-
νο συντελεστή (παράγραφος 1 του άρθρου 21)» του 

Κώδικα ΦΠΑ, που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του 
ν. 2859/2000 (Α΄ 248), μετά την παρ. 1β προστίθεται παρ. 
1γ ως εξής:

«1γ. Εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) για ζωολογικούς 
κήπους.»

Άρθρο 37

Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων από 

φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού για το 

φορολογικό έτος 2019 - Προσθήκη στο άρθρο 

72 ΚΦΕ

Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (A΄ 167) 
προστίθεται παρ. 63 ως εξής:

«63. Εξαιρετικά οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος φο-
ρολογικού έτους 2019 φορολογικών κατοίκων εξωτερι-
κού που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν μέχρι και την 
30η Ιουνίου 2021 θεωρούνται εμπρόθεσμες.

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγού-
μενου εδαφίου, εφόσον υποβληθούν μετά την 26η Φε-
βρουαρίου 2021, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης 
διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Τυχόν πρόστιμα και τόκοι που έχουν επιβληθεί λόγω 
εκπρόθεσμης υποβολής για δηλώσεις που υποβλήθηκαν 
μετά την 28η Αυγούστου 2020 ακυρώνονται. Οι τόκοι ή τα 
πρόστιμα που τυχόν έχουν εισπραχθεί συμψηφίζονται με 
βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και 
στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 38

Στελέχωση υπηρεσιών Α.Α.Δ.Ε. λόγω της 

αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από 

την Ε.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 8 του 

ν. 4652/2020

Οι περ. δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4652/ 
2020 (Α΄ 9) αντικαθίστανται ως εξής:

«δ. Η μετάταξη διενεργείται ανεξαρτήτως του ποσο-
στού κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του 
κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος.

ε. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε., μετά από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων της Α.Α.Δ.Ε., χωρίς να απαιτείται απόφαση 
ή σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης. Για τις με-
τατάξεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτείται έγκριση 
της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της 
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280).»

Άρθρο 39

Ειδικές ρυθμίσεις για τις περιοχές που 

περιγράφονται στις αποφάσεις 1151/1872 του 

Εφετείου Αθηνών, 116/1868 και 698/1876 του 

Εφετείου Ναυπλίου και 110/1878 του Αρείου 

Πάγου

1. Σε ακίνητα εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων 
Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, που περιγράφονται στις 
αποφάσεις 1151/1872 του Εφετείου Αθηνών, 116/1868 


