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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων του ζνατου, του δωδζκατου και του δζκατου τζταρτου 
άρθρου του ν. 4783/2021 (Α΄38/12-3-2021)  

 

ασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τισ διατάξεισ του ζνατου, του δωδζκατου και του δζκατου 

τζταρτου άρκρου του ν. 4783/2021 («Κφρωςη τησ απόφαςησ (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του 

Συμβουλίου τησ 14ησ Δεκεμβρίου 2020 για το ςφςτημα των ιδίων πόρων τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 

και για την κατάργηςη τησ απόφαςησ 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλεσ διατάξεισ», ΦΕΚ Αϋ 38/12-

3-2021»). 

 

1. Άρκρο ζνατο («Ζκτακτθ παράταςθ τθσ διάρκειασ οριςμζνων διαδικαςιϊν ειδικισ 
διαχείριςθσ του ν. 4307/2014»)  
 

φμφωνα με το ζνατο άρκρο θ διάρκεια των διαδικαςιϊν ειδικισ διαχείριςθσ των οποίων 

θ νόμιμθ διάρκεια, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 69 του ν. 4307/2014 (Α’ 246), ζχει λιξει ι 

λιγει εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν 1θ.3.2021 ζωσ και τθν 30θ.6.2021 παρατείνεται 

αυτοδίκαια κατά ζξι (6) επιπλζον μινεσ από τθ λιξθ τθσ νόμιμθσ διάρκειάσ τουσ. Η ανωτζρω 

παράταςθ καταλαμβάνει και διαδικαςίεσ που ζχουν ιδθ παρατακεί ςφμφωνα με το άρκρο 89 

του ν. 4714/2020, Α’ 148 (ςχετικι θ εγκφκλιοσ Ε. 2171/27-10-2020) κακϊσ και με το άρκρο 80 του 

mailto:deispraxeon@aade.gr
http://www.aade.gr/
ΑΔΑ: ΨΨΕΠ46ΜΠ3Ζ-Ζ1Ν



 
 

 
 

ν. 4756/2020, Α’ 235 (ςχετικι θ εγκφκλιοσ Ε. 2203/23-12-2020), εφόςον θ λιξθ τουσ λαμβάνει 

χϊρα κατά το χρονικό διάςτθμα από τθν 1θ.3.2021 ζωσ τθν 30θ.6.2021. 

 

2. Άρκρο δωδζκατο («Ρυκμίςεισ για το νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου με τθν επωνυμία 
«ΑΤΛΟΝ ΠΕΝΗΣΩΝ ΒΑ. ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩ») 
 

          φμφωνα με το δωδζκατο άρκρο, προβλζπεται θ απαλλαγι, από τισ 09.02.2021 ζωσ και  

09.08.2021, του ν.π.ι.δ. «Άςυλο Πενιτων Βας. Ακαναςίου Πρωκιερζωσ Γθροκομείον Πειραιϊσ» 

από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ αποδεικτικοφ φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για 

όλεσ τισ πράξεισ και τισ ςυναλλαγζσ ςτισ οποίεσ αυτά απαιτοφνται, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία,  πλθν τθσ μεταβίβαςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ. Επίςθσ, κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα 

α) δεν διενεργείται εισ βάροσ αυτοφ ςυμψθφιςμόσ του άρκρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Αϋ90) ι 

άλλθσ διάταξθσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με βεβαιωμζνεσ χρθματικζσ απαιτιςεισ του 

Δθμοςίου ι Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, ακόμα και εάν ζχουν υπαχκεί ςε πρόγραμμα 

ρφκμιςθσ τμθματικισ καταβολισ,  

β) αναςτζλλεται κάκε διαδικαςία διοικθτικισ εκτζλεςθσ κατά αυτοφ και αίρονται τυχόν μζτρα 

που ζχουν επιβλθκεί ςε αυτό προσ είςπραξθ ι διαςφάλιςθ απαιτιςεων του Δθμοςίου ι 

Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και διαςφαλιςτικά μζτρα των παρ. 5 και 6 του άρκρου 46 του 

ν.4174/2013 (Αϋ170) με τθν επιφφλαξθ του αϋ εδαφίου του παρόντοσ. Με κοινι απόφαςθ των 

Τπουργϊν Οικονομικϊν και Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων δφναται να παρατακεί ζωσ 6 

μινεσ ακόμθ θ προκεςμία του πρϊτου εδαφίου του παρόντοσ. 

         

3. Άρκρο δζκατο τζταρτο («Ακατάςχετο πλθρωμισ εταίρων υλοποίθςθσ  δικαιοφχων του 
ςτεγαςτικοφ προγράμματοσ ESTIA 2021»)  
 

          φμφωνα με το δζκατο τζταρτο άρκρο, τα ποςά τθσ χρθματοδότθςθσ που καταβάλλονται 

ςφμφωνα με τθν υπϋαρ. 270/2.2.2021 κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων 

και Μετανάςτευςθσ και Αςφλου (Βϋ451), θ οποία εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 24 Α 

του ν. 4540/2018 (Αϋ91), ςτουσ εταίρουσ υλοποίθςθσ-δικαιοφχουσ του προγράμματοσ «ESTIA 

2021 τεγαςτικό πρόγραμμα για αιτοφντεσ διεκνι προςταςία» και προορίηονται για τθ ςτζγαςθ 

και τθν παροχι υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ αιτοφντεσ διεκνι προςταςία ςτο πλαίςιο του 

ανωτζρω προγράμματοσ είναι ανεκχϊρθτα και ακατάςχετα ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, 

κατά παρζκκλιςθ κάκε γενικισ και ειδικισ διάταξθσ, δεν υπόκεινται ςε οποιαδιποτε κράτθςθ, 

τζλοσ ι ειςφορά, δεν δεςμεφονται και δεν ςυμψθφίηονται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ το Δθμόςιο 

εν γζνει, τουσ διμουσ, τισ περιφζρειεσ, τα αςφαλιςτικά ταμεία ι τα πιςτωτικά ιδρφματα, εφόςον 

πλθροφνται οι γενικζσ διατάξεισ περί φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για είςπραξθ 

χρθμάτων, χωρίσ όμωσ τον όρο τθσ παρακράτθςθσ. ε περίπτωςθ που δεν πλθροφνται οι γενικζσ 

διατάξεισ περί φορολογικισ ενθμερότθτασ εφαρμόηονται το άρκρο 83 του ν.δ. 356/1974 (Αϋ90) 

περί ςυμψθφιςμοφ και το άρκρο 12 του ν. 4174/2013 (Αϋ170) περί βεβαίωςθσ οφειλισ. ε 

περίπτωςθ που δεν πλθροφνται οι γενικζσ διατάξεισ περί αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, 

εφαρμόηονται το άρκρο 24 του ν. 4611/2019 (Αϋ73), θ υπ’ αρικμ. 15435/913/23.4.2020 απόφαςθ 
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του Τπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων (Βϋ1559) και οι οικείεσ διατάξεισ περί 

ςυμψθφιςμοφ οφειλϊν προσ τα αςφαλιςτικά ταμεία. Ο διατάκτθσ τθσ πλθρωμισ κατά τθν 

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ πλθρωμισ ορίηει ρθτά ότι θ καταβολι αυτι εμπίπτει ςτο παρόν 

άρκρο. 

υν: Απόςπαςμα του ΦΕΚ Αϋ 38/12-3-2021: διατάξεισ του ζνατου, του δωδζκατου, του δζκατου 

τζταρτου και του δζκατου ζβδομου (ζναρξθ ιςχφοσ) άρκρου του ν. 4783/2021. 

 
                                                  

                                                       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 

 
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 κ. Τπουργοφ Οικονομικϊν 
6. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν κ. Βεςυρόπουλου 
7. 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. Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Δ/ντϊν 
4. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ 
5. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 

6. Διεφκυνςθ Ελζγχων 
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