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

 

 

1. Παράταση ισχύος υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για μέσα 

ατομικής προστασίας και υγιεινής & μειωμένων και υπερμειωμένων 

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

Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 4787/2021 (ΦΕΚ Α' 44/26-03-2021) 
εισάγονται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις φορολογικού ενδιαφέροντος. 
Ειδικότερα: 
 

 Με το άρθρο δέκα του ως άνω νόμου προβλέπεται η παράταση ισχύος 

του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% για είδη ατομικής υγιεινής 

και προστασίας, όπως αναλυτικά ρυθμίζεται στην παράγραφο 2 του 

άρθρου πρώτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Υπενθυμίζεται ότι πριν 

την εν λόγω τροποποίηση, η μείωση του συντελεστή προβλεπόταν ότι 

θα ισχύσει έως 30.04.2021. 

 Με το ενδέκατο άρθρο του Ν. 4787/2021 προβλέπεται ότι οι διατάξεις 

του Παραρτήματος III «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε 

μειωμένο συντελεστή (παρ. 1 του άρθρου 21)» του Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 2859/2000) εφαρμόζονται από την 1η.6.2020 

έως και την 30ή.9.2021, αντί για την προισχύσασα λήξη της περιόδου 

ισχύος αυτών την 30.04.2021. (άρθρο 11 Ν.4690/2020) 

 
2. Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική 

απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή 

του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α.1063/2021 απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομικών, 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 

http://www.deloitte.gr/


την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του 
συνολικού μισθώματος για το μήνα Μάρτιο 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 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 - 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 το μήνα Μάρτιο 2021. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση οι ΚΑΔ 

μιας επιχείρησης περιλαμβάνονται στους δυο ΠΙΝΑΚΕΣ Α' & Β' του 

Παραρτήματος, εφαρμόζεται, το ευνοϊκότερο για τον μισθωτή, 

καθεστώς του ΠΙΝΑΚΑ Α, ήτοι αυτό της απαλλαγής από την καταβολή 

του μισθώματος.  

2) 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 εν λόγω 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 24.03.2021). 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 24.03.2021 (ημερομηνία δημοσίευσης της 
υπ’ αριθμ. Α.1063/2021 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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