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COVID-19 - Μέτρα αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων της εμφάνισης του 
κορωνοϊού 

 

 

Καθορισμός των ΚΑΔ των επιχειρήσεων που δικαιούνται το ευεργέτημα της 
αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4772/2021 
 
Με την υπ’ αριθμ. Α. 1022/2021 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 
καθορίζονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 28 του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν. 4772/2021, για την υπαγωγή 
στην κατά 75 ημέρες αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και 
πληρωμής αξιογράφων, που έχουν ημερομηνία από τις 25.1.2021 και μέχρι 
την 28η.2.2021, οφειλόμενων από επιχειρήσεις που: 
 
- Είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή, με 
δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του συνημμένου στην εν λόγω 
απόφαση Παραρτήματος 1, 
- Είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, με 
δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του συνημμένου στην εν λόγω 
απόφαση Παραρτήματος 2 και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών 
μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2020, σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019, 
- Είτε ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους 
ΚΑΔ των Παραρτημάτων 1 και 2 της ως άνω απόφασης, χωρίς να 
συνυπολογίζεται ο κύκλος εργασιών τους. 
 
Ειδικότερα προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις που: 
 

- έχουν κατά την 05.11.2020 ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας από 

τους αναφερόμενους -κατά περίπτωση- στους πίνακες των 

Παραρτημάτων 1 και 2 ή  

- των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 5.11.2020 ΚΑΔ 

δευτερεύουσας δραστηριότητας (όπως αυτή αναγράφεται στα 

Παραρτήματα 1 και 2), της αρχικής δήλωσης φόρου εισοδήματος 

http://www.deloitte.gr/


φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα 

που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ την 5.11.2020,  

δικαιούνται το εν λόγω ευεργέτημα.  
 
Επιπλέον, ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού για την πλήρωση της προϋπόθεσης 
του μειωμένου κύκλου εργασιών το 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 40% 
σε σχέση με το 2019, για τις πληγείσες επιχειρήσεις. 
 

 

  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με: 
Μαρία Τρακάδη , Tax Leader 
Θωμάς Λεβέντης , Tax Partner 
Κωνσταντίνος Ρουμπής , Tax Partner 
 

Για να μην λαμβάνετε emails σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλώ όπως 
αποστείλετε ένα απαντητικό email στον αποστολέα με τη λέξη “Unsubscribe” 
στο πεδίο του θέματος. 
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