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

Παράταση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος ν.π., απόδοσης
παρακρατούμενων φόρων , τελών και λοιπών φορολογιών.

Με πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δόθηκε παράταση έως και τις 7 Οκτωβρίου
2020 της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ, φόρου διαμονής, φόρου εισοδήματος
νομικών προσώπων, απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, τελών και λοιπών φορολογιών που η
προθεσμία έληγε στις 30.09.2020.
Ειδικά, για τις επιχειρήσεις, που έχουν έδρα στις περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στις 20 Σεπτεμβρίου,
αποφασίζεται παράταση έως και τις 26 Οκτωβρίου 2020 της προθεσμίας για την υποβολή των
συγκεκριμένων δηλώσεων.

Ειδικότερα:

01
Παράταση δηλώσεων ΦΠΑ.

Με την Α.1218/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ παρατείνεται μέχρι 7.10.2020 η
προθεσμία υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής
είναι στις 30.9.2020 και η προθεσμία καταβολής του φόρου που τυχόν προκύπτει από
αυτές μέχρι και 30.10.2020.
Η ιδία ημερομηνία (30.10.2020) είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση
επιλογής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις.
Κατ’ εξαίρεση προβλέπεται παράταση μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου 2020 της προθεσμίας
υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α. των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους
είναι στις 30.9.2020 για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα επαγγελματικής
δραστηριότητας σε περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στις 20 Σεπτεμβρίου ενώ οι προθεσμίες
καταβολής του φόρου που τυχόν προκύπτει από τις ανωτέρω δηλώσεις Φ.Π.Α.
παρατείνονται έως 17.3.21 και 18.3.21 ανάλογα με την περιοχή που έχει έδρα η
επιχείρηση.
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02
Παράταση δηλώσεων φόρου εισοδήματος και παρακρατούμενων φόρων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.1219/2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ,
παρατείνεται μέχρι 7.10.2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των ν.π. και ν.ο. καθώς και αυτών που έχουν
λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει την 30ή
Σεπτεμβρίου 2020.
Ειδικά για τα ν.π. και ν.ο. που έχουν την έδρα τους στις πληγείσες περιοχές, οι οποίες
κηρύχθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης οι δηλώσεις υποβάλλονται εμπροθέσμως, μέχρι και την 26η Οκτωβρίου 2020.
Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι αρχικές δηλώσεις απόδοσης:
• παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από

μισθωτή εργασία και συντάξεις και
• παρακρατούμενου φόρου για μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και λοιπές πληρωμές,

καθώς και για αμοιβές δικηγόρων (των διατάξεων του άρθρου 64 και των περ. α΄ και
γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 69 του ΚΦΕ αντίστοιχα), που αφορούν εισοδήματα που
αποκτήθηκαν ή πληρωμές που καταβλήθηκαν στον μήνα Ιούλιο του 2020 και έχουν
καταληκτική ημερομηνία την 30ή Σεπτεμβρίου 2020

υποβάλλονται εμπροθέσμως μέχρι και την 7η Οκτωβρίου 2020, ενώ ειδικά για τις
πληγείσες περιοχές οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην απόφαση προβλέπεται
παράταση υποβολής έως την 26η Οκτωβρίου 2020.
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03
Παράταση υποβολής δηλώσεων τελών και λοιπών φορολογιών

Με την Α.1220/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ παρατείνεται έως 7.10.2020 η
προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου διαμονής και
περιβαλλοντικού τέλους, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Σεπτεμβρίου 2020.
Επιπλέον, προβλέπεται η παράταση έως και την 26.10.2020 της προθεσμίας υποβολής
των δηλώσεων φόρου διαμονής, περιβαλλοντικού τέλους, τελών χαρτοσήμου και φόρου
συγκέντρωσης κεφαλαίου, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Σεπτεμβρίου 2020, για
τους υπόχρεους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στις
πληγείσες περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις και εργοδότες, καθώς
και για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες για τις οποίες έχει
χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής

Σύμφωνα με τις πρόσφατα εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας υπ’ αριθμ.
Δ.15/Δ'/οικ.37618/1492/25-9-2020 και Δ.15/Δ'/οικ.37620/1493/24.9.2020 προβλέπονται τα
ακόλουθα:

• Παρατείνονται μέχρι και 30/04/2021 για τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες οι προθεσμίες
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και
Απριλίου 2020, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 (σύμφωνα με τις
αποφάσεις Δ.15/Δ'/οικ.13226/325/26-3-2020, Δ.15/Δ'/οικ.18044/575/25-5-2020,
Δ.15/Δ'/οικ.16484/499/7-5-2020 αντίστοιχα), χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό
τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

• Παρατείνονται έως και 30/04/2021 οι προθεσμίες καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών
αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου,
Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020 καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική
εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί
δυνατότητα παράτασης καταβολής, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 (σύμφωνα με τις αποφάσεις Δ.15/Δ'/οικ.13412/327/27-
3-2020, Δ.15/Δ'/οικ.18269/584/3-6-2020, Δ.15/Δ'/οικ.16486/500/7-5-2020 και
Δ.15/Δ'/οικ.21552/681/26-6-2020 αντίστοιχα), χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό
τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
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