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ΘΕΜΑ:  Αίτημα μείωσης της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης κατόχων σκαφών
αναψυχής για τα οποία είχε απαγορευθεί ο απόπλους για συγκεκριμένους μήνες
εντός του 2020 λόγω των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από την
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
Σχετ: Το με αριθμ. πρωτ. 296442/21451/2021 έγγραφό σας.  

      Σε συνέχεια του σχετικού σας εγγράφου για το ανωτέρω θέμα, θέτουμε υπόψη
σας τα ακόλουθα: 
1. Με τις διατάξεις των  περ. α΄ και β΄ της  παρ. 70 του άρθρου 72 του ν.4172/2013
(Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος),  οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 36 του
ν.4797/2021  (Α΄  66/23-4-2021),  προβλέπεται  ότι  ειδικά  για  το  φορολογικό  έτος
2020,  όταν  προκύπτει  διαφορά  μεταξύ  του  τεκμαρτού  και  του  συνολικού
εισοδήματος  (προστιθέμενη  διαφορά  τεκμηρίων),  δεν  εφαρμόζονται   οι
αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης του άρθρου 31 του ν.4172/2013 ή εφαρμόζονται
μειωμένες  για  συγκεκριμένες  κατηγορίες  φορολογουμένων  που  ανήκουν  σε
πληττόμενες  ομάδες  από τις  συνέπειες  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού,   εφόσον
πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  του  νόμου.  Οι  κατηγορίες  των   εν  λόγω
φορολογουμένων είναι τα φυσικά πρόσωπα 
(i)  τα  οποία  ασκούν  επιχειρηματική δραστηριότητα  η  οποία  βάσει  κανονιστικών
πράξεων της διοίκησης, εντός του 2020 χαρακτηρίστηκε ως πληττόμενη, λόγω της
εμφάνισης και  διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ή ανεστάλη η λειτουργία της,
ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος αναστολής,
(ii) των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα
εντός του έτους 2020 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-
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19, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), το
άρθρο 11 της από 20.3.3020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και το άρθρο 68 του ν. 4756/2020
(Α’ 235),
(iii)  των  οποίων  η  σύμβαση  ναυτολόγησης  ανεστάλη  κατά  τη  διάρκεια
οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020 με βάση το άρθρο εξηκοστό τρίτο της
από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με
τον ν. 4690/2020 (Α’ 104),
(iv) τα οποία εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως
χρονικού διαστήματος εντός του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020
και το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148),
(v) τα οποία είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του
2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID-19,
κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της
από 20.3.2020 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,  η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020, όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν.
4753/2020 (Α’ 227) και την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως
ισχύουν μετά και την τροποποίησή τους με το άρθρο 54 του ν. 4758/2020 (Α’ 242).
2.  Περαιτέρω, οι διατάξεις της παρ.  του άρθρου 31 του ν.4172/2013 προβλέπουν
τη δυνατότητα αμφισβήτησης  από πλευράς του φορολογουμένου της  συνολικής
ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όταν  αυτή είναι μεγαλύτερη από την πραγματική
δαπάνη για συγκεκριμένες περιπτώσεις.  
      

      Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

                                                                               Γεώργιος  Φάκος

          

            

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

 Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας - Τμ. Α΄- Φακ. Τεκ. (1)
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