ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 28 Απριλίου 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για την έκπτωση 25% στην πληρωμή οφειλών Απριλίου
Για τη διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων που δικαιούνται την έκπτωση 25%
στην καταβολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων Μαρτίου και Απριλίου 2020,
σύμφωνα με όσα προβλέφθηκαν στη σχετική νομοθεσία και τις υπουργικές αποφάσεις,
ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
Κατόπιν παραλαβής των σχετικών αρχείων δικαιούχων από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, η ΑΑΔΕ
ολοκληρώνει την πίστωση των πληρωμών των φορολογουμένων που πραγματοποιήθηκαν
για τις φορολογικές υποχρεώσεις Μαρτίου 2020.
Στις περιπτώσεις όπου, για τις υποχρεώσεις Μαρτίου που υπόκεινται στην έκπτωση 25%, οι
φορολογούμενοι κατέβαλαν, από τις 30 Μαρτίου και μετά, εμπρόθεσμα, ποσό
μεγαλύτερο του 75% της οφειλής, το υπερβάλλον ποσό πιστώνεται αυτόματα στη δόση
Απριλίου.
Συνεπώς, οι φορολογούμενοι αυτοί, για να επωφεληθούν της έκπτωσης 25% της δόσης
Απριλίου, αρκεί να πληρώσουν εμπρόθεσμα το ποσό που βλέπουν στην
Προσωποποιημένη Πληροφόρηση στο myTAXISnet, μειωμένο κατά το 25% της αρχικής
οφειλής (δηλ. πριν την πίστωση του υπερβάλλοντος ποσού που καταβλήθηκε για τη δόση
Μαρτίου 2020).
Παράδειγμα: Φορολογούμενος με δόσεις ρυθμίσεων ποσού 1.000 € μηνών Μαρτίου και
Απριλίου 2020, πλήρωσε στις 31/03/2020, 1.000 € για τη δόση Μαρτίου. Με το ποσό αυτό,
εξοφλείται η δόση Μαρτίου και το υπερβάλλον ποσό των 250 € (=1.000 € Χ 0,25)
πιστώνεται στη δόση Απριλίου, δεδομένου ότι για την εξόφληση του Μαρτίου, αρκούσε η
καταβολή του 75%, ποσού δηλαδή 750 € (1.000€ Χ 0,75).
Ως προς τη δόση Απριλίου 2020, στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση
στο myTAXISnet εμφανίζεται ποσό 750€ (= 1.000€ – 250€), καθότι το υπερβάλλον ποσό
(250€) που καταβλήθηκε για τη δόση Μαρτίου, πιστώθηκε στη δόση Απριλίου.
Για την εξόφληση της δόσης Απριλίου πρέπει να καταβληθεί το ποσό 500 €, δηλ. η διαφορά
μεταξύ της αρχικής οφειλής Μαρτίου (1.000€) μείον το υπερβάλλον της δόσης Μαρτίου
(250€), μείον την έκπτωση του 25% στη δόση Απριλίου (=1.000€ Χ 0,25).

