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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων των άρθρων 31 και 32 του ν. 4801/2021 
(Α΄83/24-5-2021)  

 

ασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τισ διατάξεισ των άρκρων 31 και 32 του ν. 

4801/2021 («Παραγωγι, εξαγωγι και διάκεςθ τελικϊν προϊόντων  φαρμακευτικισ 

κάνναβθσ του είδουσ Cannabis Sativa L περιεκτικότθτασ ςε τετραχδροκανναβινόλθ  - 

(THC) άνω του 0,2% και άλλεσ διατάξεισ», Αϋ83/24-5-2021), ωσ ακολοφκωσ:  

 

Α. Άρθρο 31 («Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάςχετο για την ενίςχυςη που 

καταβάλλεται ςτο πλαίςιο τησ δράςησ «Επιχορήγηςη Επιχειρήςεων Εςτίαςησ για την 

Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικοφ Χώρου») 

1. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 31 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω ο 

τίτλοσ του άρκρου 55 του ν. 4758/2020 (Α’ 242), κακϊσ και το περιεχόμενο αυτοφ, 

ϊςτε θ ενίςχυςθ που καταβάλλεται ςτο πλαίςιο τθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ από το 

ΕΠΑ δράςθσ «Επιχοριγθςθ Επιχειριςεων Εςτίαςθσ για τθν Προμικεια 

Θερμαντικϊν ωμάτων Εξωτερικοφ Χϊρου» και που εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρ. 

7141/1576/Α3/30.12.2020 (ΑΔΑ: Ω8ΡΘ46ΜΣΛΡ-ΦΤ) απόφαςθ του Τφυπουργοφ 
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Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων να είναι αφορολόγθτθ, ανεκχϊρθτθ και  ακατάςχετθ 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ αυτισ. Ειδικότερα, προβλζπεται ότι θ ωσ άνω 

ενίςχυςθ δεν υπόκειται ςε οποιονδιποτε φόρο, τζλοσ, ειςφορά ι άλλθ κράτθςθ 

υπζρ του Δθμοςίου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ 

του άρκρου 43A του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μθ εφαρμοηομζνθσ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 47 του ν. 4172/2013 ςε περίπτωςθ διανομισ ι κεφαλαιοποίθςισ τουσ , 

είναι ανεκχϊρθτθ και ακατάςχετθ ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, κατά 

παρζκκλιςθ  κάκε άλλθσ αντίκετθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, δεν δεςμεφεται και 

δεν ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ το Δθμόςιο, τα νομικά πρόςωπα 

δθμοςίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.)  και 

τα νομικά πρόςωπά τουσ, τα αςφαλιςτικά ταμεία και τα πιςτωτικά ιδρφματα. Οι 

δικαιοφχοι τθσ ενίςχυςθσ του παρόντοσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 

προςκόμιςθσ αποδεικτικοφ  φορολογικισ και αςφαλιςτικισ  ενθμερότθτασ για τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτθ δράςθ και τθν είςπραξθ τθσ ενίςχυςθσ. 

2. Περαιτζρω, με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 31 ρυκμίηεται θ ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 

παραγράφου 1 αυτοφ, θ οποία εφαρμόηεται από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του άρκρου 55 

του ν. 4758/2020 (Αϋ242) και ςτισ κατ’ εφαρμογι αυτοφ ιδθ εγκρικείςεσ ι/και 

καταβλθκείςεσ ενιςχφςεισ. 

 3. Σζλοσ, με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 31 καταργικθκε το άρκρο 112 του ν. 

4790/2021 (Α’ 48), με το οποίο είχε δοκεί παράταςθ ςτθν ιςχφ του άρκρου 55 του ν. 

4758/2020 (Α` 242), ωσ προσ το αφορολόγθτο, ανεκχϊρθτο και ακατάςχετο των 

υπόψθ ενιςχφςεων, δεδομζνου και ότι ςτισ διατάξεισ του άρκρου 55, όπωσ ιςχφουν 

μετά τθν αντικατάςταςι τουσ με τισ κοινοποιοφμενεσ διατάξεισ του παρόντοσ, δεν 

ορίηεται ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ. 

Β. Άρθρο 32 («Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάςχετο ενιςχφςεων ειδικών 

κατηγοριών δραςτηριοτήτων πληττόμενων από την πανδημία του κορωνοϊοφ 

COVID-19») 

Με τισ κοινοποιοφμενεσ διατάξεισ του άρκρου 32 προβλζπεται, ότι οι ενιςχφςεισ 

που καταβάλλονται ςτο πλαίςιο των ςυγχρθματοδοτοφμενων από το ΕΠΑ δράςεων 

«Επιχοριγθςθ αυτοαπαςχολοφμενων δικθγόρων», «Επιδότθςθ κεφαλαίου κίνθςθσ 

πλθττόμενων από τθν πανδθμία τουριςτικϊν επιχειριςεων φιλοξενίασ» και 
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«Επιχοριγθςθ υφιςτάμενων επιχειριςεων γυμναςτθρίων, παιδότοπων» δεν 

υπόκεινται ςε οποιονδιποτε φόρο, τζλοσ, ειςφορά ι άλλθ κράτθςθ υπζρ του 

Δθμοςίου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 

43A του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μθ εφαρμοηομζνθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 47 του ν. 

4172/2013 ςε περίπτωςθ διανομισ ι κεφαλαιοποίθςισ τθσ, είναι ανεκχϊρθτεσ και 

ακατάςχετεσ ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ 

αντίκετθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, δεν δεςμεφονται και δεν ςυμψθφίηονται  με 

βεβαιωμζνα χρζθ προσ το Δθμόςιο, τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου 

(ν.π.δ.δ.), τουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.) και τα νομικά πρόςωπά 

τουσ, τα αςφαλιςτικά ταμεία  και τα πιςτωτικά ιδρφματα και δεν υπολογίηονται ςτα 

ειςοδθματικά όρια για τθν καταβολι οποιαςδιποτε παροχισ κοινωνικοφ ι 

προνοιακοφ χαρακτιρα. Οι δικαιοφχοι των ενιςχφςεων του παρόντοσ 

απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ αποδεικτικοφ φορολογικισ και 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ δράςεισ  και τθν είςπραξθ 

τθσ ενίςχυςθσ.         

 υν: Απόςπαςμα του ΦΕΚ Αϋ83/24-5-2021: διατάξεισ των άρκρων 31, 32 και 

47 (ζναρξθ ιςχφοσ)  του ν. 4801/2021.  

                                              Ο Διοικθτισ τθσ 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 Τφυπουργοφ Οικονομικϊν κ. Βεςυρόπουλου 
6. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ 

Περιουςίασ 
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Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
2. Γραφείο Προϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 
3. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ 
4. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 

5. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ- Σμιματα Αϋ, Βϋ 
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