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01
Επέκταση του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα
καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών μηνός Μαΐου 2020.

Με τη νέα ρύθμιση επεκτείνεται η έκπτωση ποσοστού 25% και σε εμπροθέσμως
καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής με ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός Μαΐου 2020 για
επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στη φορολογική διοίκηση οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 1η Μαΐου
2020 έως και 31 Μαΐου 2020 παρατείνονται με σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Από το ευεργέτημα εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που
δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς
και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ
αλλοδαπού Δημοσίου.

Η έκπτωση ποσοστού 25% ισχύει και για οφειλές που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου
2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020 και διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με
το ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν
καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020.

Τέλος διευκρινίζεται ότι η εν λόγω διάταξη δεν εφαρμόζεται για οφειλές που
καταβλήθηκαν πριν από τις 11.3.2020.

Με το Ν. 4690/2020 που δημοσιεύθηκε στις 30.05.2020 με τον οποίο κυρώθηκαν οι
διατάξεις της από 13.04.2020 και της από 01.05.2020 Π.Ν.Π. προβλέπεται μεταξύ άλλων :

02
Επέκταση της μείωσης 40% μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και για το
μήνα Μάιο- Επέκταση του χρόνου αποπληρωμής ποσοστού 40% για συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης

Επεκτείνεται χρονικά και για το μήνα Μάιο 2020 η μείωση κατά 40% του μισθώματος για
επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα
μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας καθώς και για αυτές που
έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των
αποφάσεων που έχουν εκδοθεί.

Επίσης με τη νέα ρύθμιση εξειδικεύεται ο τρόπος εφαρμογής της διάταξης για τις
περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ειδικότερα ορίζεται ότι η εν λόγω μείωση κατά
ποσοστό 40% εφαρμόζεται και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει
παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο
από κοινού, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση στο πλαίσιο
χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις που αναφέρονται ανωτέρω, μέσω
της επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού 40% σε έως και 12
μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και σε έως 6
μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών μέσω συμφωνιών
αναδιάρθρωσης των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει οι
εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα καταβλητέα κατά την έναρξη της
χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξημένα μισθώματα απομείωσης κεφαλαίου,
αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες.
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03
Επέκταση της μείωσης 40% μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων

Επεκτείνεται χρονικά και για το μήνα Ιούνιο 2020 η μείωση κατά 40% του μισθώματος
για επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων, για τις οποίες ελήφθησαν κατά τους μήνες
Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2020 ή λαμβάνονται και κατά τον μήνα Ιούνιο ειδικά και έκτακτα
μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή
κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

Επίσης με νέα ρύθμιση προβλέπεται ότι ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς
εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσεται από την υποχρέωση
καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες κατά τους οποίους
πλήττεται και το αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020.
Τέλος προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα προσδιορίζονται οι
πληττόμενες ως άνω επιχειρήσεις ανά κλάδο και μήνα.

Με το Ν. 4690/2020 που δημοσιεύθηκε στις 30.05.2020 με τον οποίο κυρώθηκαν οι
διατάξεις της από 13.04.2020 και της από 01.05.2020 Π.Ν.Π. προβλέπεται μεταξύ άλλων :

04
Μείωση συντελεστών Φ.Π.Α. για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες

Τροποποιούνται από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 οι διατάξεις
του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. και επεκτείνεται η εφαρμογή του μειωμένου
συντελεστή ΦΠΑ 13% σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες.
Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%
υπάγονται:
• Τα μη αλκοολούχα ποτά χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία (ΔΚ ΕΧ

2202) και τα αεριούχα νερά της ΔΚ 2201 (ΔΚ ΕΧ 2201).
• Οι υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους
• Οι υπηρεσίες διάθεσης μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων.
• Τα εισιτήρια κινηματογράφων. Υπενθυμίζεται ότι τα εισιτήρια θεατρικών

παραστάσεων και συναυλιών υπάγονται ήδη στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ
(6%).
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05
Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή
νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

α) Απαλλαγή από Φόρο Εισοδήματος των μισθωμάτων που δεν εισπράχθηκαν.

Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή
δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης
καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό 40%.
Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει μισθώματα που αφορούν στην εγκατάσταση των
επιχειρήσεων, για τις οποίες 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 στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί λόγω του
κορωνοϊού COVID-19.

β) Δικαίωμα έκπτωσης με οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής από 31.7.2020
και μετά.

Επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα που έχουν τα πρόσωπα αυτά, εφόσον εισέπραξαν
μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40%, της έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20%
επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο,
λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία
καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από
ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου
και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Επίσης προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης
του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

Με το Ν. 4690/2020 που δημοσιεύθηκε στις 30.05.2020 με τον οποίο κυρώθηκαν οι
διατάξεις της από 13.04.2020 και της από 01.05.2020 Π.Ν.Π. προβλέπεται μεταξύ άλλων :
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06
Παράταση της αναστολής προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και
αναστολή είσπραξης οφειλών κομιστών.

α) Αναστολή κατά επιπλέον 60 ημέρες των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον
τουριστικό κλάδο. Οι σχετικοί Κ.Α.Δ. αυτών των επιχειρήσεων παρατίθενται σε πίνακα
στη σχετική διάταξη του νέου νόμου.

β) Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολή της είσπραξης οφειλών που
έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή έως τις
30.09.2020, για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι δεν δραστηριοποιούνται στους
Κ.Α.Δ. του τουριστικού κλάδου, εφόσον το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που
αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους,
του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους , όπως αυτός υπολογίζεται με βάση είτε
τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις
ΦΠΑ, είτε με βάση τις αντίστοιχες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος
εργασιών τους αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ.

Ομοίως, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη
βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα καθώς και οι προθεσμίες
καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών έως τις 30.09.2020.

Τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις κατά το χρονικό
διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης

Με το Ν. 4690/2020 που δημοσιεύθηκε στις 30.05.2020 με τον οποίο κυρώθηκαν οι
διατάξεις της από 13.04.2020 και της από 01.05.2020 Π.Ν.Π. προβλέπεται μεταξύ άλλων :

07
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και
ελεύθερους επαγγελματίες σε ποσοστό 25%.

Επεκτείνεται και για τις περιόδους απασχόλησης μηνών Απριλίου και Μαΐου του έτους
2020 η δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό 25% επί του ποσού
που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους εφόσον αυτές
καταβληθούν εμπρόθεσμα.
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