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

 

 

Μείωση μισθωμάτων -  τροποποίηση της Α.1025/2021 απόφασης για τον 
προσδιορισμό των 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. 
 
Με τη νέα Υπουργική Απόφαση με αριθμό Α.1040/2021 τροποποιείται η υπό 
στοιχεία Α.1025/2021 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για τον 
προσδιορισμό των 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. 
Ειδικότερα, με τις τροποποιήσεις που επήλθαν, πλέον προβλέπεται ότι ο 
μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία 
εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία 
έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που 
σχετίζονται με τον κορω-νοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω 
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης η 
οποία: 
 

α) έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 4η 
Ιανουαρίου 2021 ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας 
την 4η Ιανουαρίου 2021, στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα 
ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, και περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ 
του Παραρτήματος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 
συνολικού μισθώματος (εφόσον περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ) Α' ή 
του 40% του συνολικού μισθώματος (εάν περιλαμβάνεται στον 
ΠΙΝΑΚΑ Β') για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, κατά 
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων,  
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β) έχει ενεργό, κύριο ΚΑΔ την 4η Ιανουαρίου 2021 ή έχει ενεργό ΚΑΔ 
δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 στον οποίο 
αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και 
συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ του ΠΙΝΑΚΑ Β' του Παραρτήματος της 
απόφασης και έχει ενεργό κύριο ΚΑΔ 
υποκαταστήματος/υποκαταστημάτων την 4η Ιανουαρίου 2021 που 
συμπεριλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α' του Παραρτήματος, 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού 
μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί 
μισθώσεων. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή της 
παρούσας, ως υποκατάστημα ορίζεται οποιαδήποτε εκτός της έδρας 
της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση, στην οποία 
πραγματοποιείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα 
[κωδικός εγκατάστασης υποσυστήματος Μητρώου TAXIS (10) - 
υποκατάστημα]. 

 
Με την υπ’ αριθμ. Α.1040/2021 απόφαση διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή 
των ως άνω προβλεπόμενων, οι ΚΑΔ λαμβάνονται όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν την 09.02.2021. Τέλος, ορίζεται ότι ειδικά για επιχειρήσεις που 
δεν ήταν ενεργές την 04.01.2021, για την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων, 
λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την ημερομηνία έναρξής τους από την 
04.01.2021 και έως και τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης (ήτοι την 
28.02.2021). Σε περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε ημερομηνία έναρξης 
υποκαταστήματος μετά την 04.01.2021 λαμβάνεται υπόψη ο ενεργός κύριος 
ΚΑΔ υποκαταστήματος κατά την έναρξη του υποκαταστήματος από την 
04.01.2021 και έως και την 28.02.2021 (ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ 
αριθμ. Α.1040/2021 απόφασης). 
 

 

  
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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