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

 

 

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από 
την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του 
συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α. 1025/2021 Υπουργικής Απόφασης, 
η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του δεύτερου άρθρου 
της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, καθορίζονται οι ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων 
που δικαιούνται την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής 
του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους 
μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.  
 
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι επιχείρηση για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και 
έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για 
προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό 
COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης: 

1. η οποία έχει ενεργό, κύριο ΚΑΔ στις 04 Ιανουαρίου 2021 έναν από 

τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα (ΠΊΝΑΚΑΣ Α & Β της 

απόφασης), ή 

2. της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 04 Ιανουαρίου 

2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους 

στο Παράρτημα (ΠΊΝΑΚΑΣ Α & Β), όπως αυτά προκύπτουν από την 

αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι 

μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο 

ΚΑΔ στις 04 Ιανουαρίου 2021 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής είτε του συνολικού 
μισθώματος  

http://www.deloitte.gr/


 εφόσον ο ΚΑΔ κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας κατά τα 
ανωτέρω περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α' - είτε του 40% του συνολικού 
μισθώματος 

 εφόσον ο ΚΑΔ περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Β' - για τους μήνες 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. 

 
 

  
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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