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01
Η συμπλήρωση της ρύθμισης σχετικά με την έκπτωση 25% για δόσεις
βεβαιωμένων οφειλών

H έκπτωση 25% στις βεβαιωμένες οφειλές καθώς και στις δόσεις βεβαιωμένων
οφειλών ισχύει και για τις εμπρόθεσμες πληρωμές που έγιναν από τις 11
Μαρτίου έως και τις 29 Μαρτίου 2020.
Περαιτέρω προβλέπεται ότι η εν λόγω έκπτωση θα 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.

Με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε την 01.05.2020
προβλέπονται μεταξύ άλλων:

02
Η παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων
σε ενεργειακά προϊόντα

Παρέχεται πίστωση διάρκειας 10 ημερών στους εγκεκριμένους αποθηκευτές,
όπως ορίζονται στην περ. α’ του άρθρου 55 του ν. 2960/2001, για την
καταβολή στις τελωνειακές αρχές του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α., καθώς και κάθε άλλης
σχετικής επιβάρυνσης, που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα, των περ. α’
έως ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 109 του ιδίου νόμου, για τα προϊόντα που
εξέρχονται του καθεστώτος αναστολής από τις 4 Μαΐου 2020 μέχρι και τις 19
Μαΐου 2020, με ταυτόχρονη βεβαίωση των αναλογουσών οφειλόμενων
φορολογικών επιβαρύνσεων.

Αφετηρία της ως άνω πίστωσης είναι το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο
φόρος καθίσταται απαιτητός. Για τη χορήγηση της πίστωσης, το σύνολο της
βεβαιωμένης οφειλής καλύπτεται από σχετική οικονομική εγγύηση υπέρ του
Δημοσίου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνόλου της
οφειλής, αυτή εισπράττεται με ανάλογη κατάπτωση της εγγύησης.
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Η στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες
Στις πληγείσες λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 επιχειρήσεις
περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται με Κύριο
Κωδικό Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 86.10 «Νοσοκομειακές
δραστηριότητες», ή και οποιονδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις πενταψήφιες,
εξαψήφιες και οκταψήφιες υποκατηγορίες του ανωτέρω Κωδικού.

Στις επιχειρήσεις αυτές:

- Παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2020 η προθεσμία καταβολής και
αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α.
με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που κατέστησαν ή καθίστανται
ληξιπρόθεσμες από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι και την 31η Μαΐου 2020.
- Ομοίως, παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2020 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 που κατέστησαν
ή καθίστανται ληξιπρόθεσμες από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι και την 31η
Μαΐου 2020.

Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και
αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους η
προσαυξήσεις.

- Παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού σε ποσοστό 25% επί του
καταβληθέντος ποσού Φ.Π.Α. με άλλες οφειλές που έχουν καταληκτική
ημερομηνία καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020 σε περίπτωση ολοσχερούς
εξόφλησης οφειλών Φ.Π.Α. έως τις 11 Μαΐου 2020, υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου.

Με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε την 01.05.2020
προβλέπονται μεταξύ άλλων:

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/985
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Η στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες
Στις πληγείσες λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 επιχειρήσεις
περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται με Κύριο
Κωδικό Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 86.10 «Νοσοκομειακές
δραστηριότητες», ή και οποιονδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις πενταψήφιες,
εξαψήφιες και οκταψήφιες υποκατηγορίες του ανωτέρω Κωδικού.

Στις επιχειρήσεις αυτές:

- Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Μαρτίου και
Απριλίου 2020, απαιτητές έως την 30η Απριλίου 2020 και την 31η Μαΐου 2020
αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020 και την 30η
Νοεμβρίου 2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό
τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

- Η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως τις
30 Απριλίου 2020, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων
δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες. Κατά το χρονικό
διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα
τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης στην οποία αφορά η δόση.

- Οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών, λόγω της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ποσοστό 20% της διαφοράς του μηνιαίου
κύκλου εργασιών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έτους 2020, από
τους αντίστοιχους μήνες του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους,
αντισταθμίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω μείωσης του ποσού των καταβλητέων δόσεων που έχουν
προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν μέσω της Εφαρμογής Μηχανισμού
Αυτόματης Επιστροφής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η μείωση αυτή δεν δύναται να
υπερβεί το ποσοστό 50% των τριών δωδεκατημορίων του εργατικού κόστους
του πάσης φύσεως προσωπικού της επιχείρησης για το έτος 2019, όπως αυτό
προκύπτει από τις υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις.

- Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί σε μέτρα στήριξης επιχειρήσεων με
βάση Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας διαφορετικό από τον 86.10
«Νοσοκομειακές δραστηριότητες» εξαιρούνται από την εφαρμογή του
παρόντος.

Με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε την 01.05.2020
προβλέπονται μεταξύ άλλων:
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Η αναστολή είσπραξης οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής
δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων

Για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων των οποίων η λειτουργία έχει
ανασταλεί κατόπιν της έκδοσης της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ 18149/13.3.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης , δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των
δόσεων των οφειλών τους προς το Υπουργείο Οικονομικών, που έχουν
ρυθμιστεί με τις υπ’αρ. 1918/19.3.2012 (Β΄1108), 3410/25.7.2014 (Β΄ 2043) και
Δ.Ο.Δ. Γ 4000084 ΕΞ 2017 (Β΄ 11) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών,
καθώς και να αναστέλλεται η είσπραξη αυτών για χρονικό διάστημα που
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η ανωτέρω παράταση
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα
παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής της είσπραξης των
δόσεων, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ι για οφειλές που επρόκειτο να καταβληθούν μετά
από την έναρξη ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ 18149/13.3.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης.

Με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε την 01.05.2020
προβλέπονται μεταξύ άλλων:
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2. Απόφαση Υφυπουργών Οικονομικών υπ’ αριθμ. Α.1099/2020
για την ενίσχυση των κομιστών αξιογράφων – Υποβολή αίτησης
έως τις 7.5.2020.

01
Οι προϋποθέσεις υπαγωγής

Ορίζεται ότι επιχειρήσεις οι οποίες κατά την 30η Μαρτίου 2020 δεν
δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις
σχετικές υπουργικές αποφάσεις, δύνανται να υπαχθούν στις προαναφερθείσες
ρυθμίσεις εφόσον, αποτελούν κομιστές αξιόγραφων (ή οφείλουν την παροχή
αξιόγραφων), των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
έχουν ανασταλεί, και των οποίων το σύνολο της αξίας είναι μεγαλύτερο του
είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του
αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται
σύμφωνα με τα επόμενα:

• Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, με βάση τις συνολικές
εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες
ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί μέχρι και τη 30η
Μαρτίου 2020, όπως αυτές έχουν αναγραφεί στον κωδικό 312 της δήλωσης
Φ.Π.Α. των οικείων φορολογικών περιόδων.

• Για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης
Φ.Π.Α., λαμβάνονται υπόψιν τα ακαθάριστα έσοδα τους κατά το φορολογικό
έτος 2019, με βάση τα τηρούμενα από αυτές λογιστικά αρχεία (στοιχεία) με
αναγωγή σε μηνιαία βάση. Τα ανωτέρω στοιχεία που δηλώνονται από την
επιχείρηση, επαληθεύονται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όταν
αυτή υποβληθεί. Σε περίπτωση που μία επιχείρηση υπέβαλε δήλωση
έναρξης εργασιών εντός του 2019 ο μέσος μηνιαίος κύκλος συναλλαγών
υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ημερών που λειτούργησε η
επιχείρηση εντός του έτους με επιμερισμό των ακαθαρίστων εσόδων της.

Τονίζεται ότι το σύνολο των αξιόγραφων που επικαλείται έναντι της
φορολογικής διοίκησης ο κομιστής έχει γνωστοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής
διαβίβασης στα πιστωτικά ιδρύματα.

Με νέα Απόφαση που δημοσιεύθηκε την 30.04.2020 καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα
για την υπαγωγή από 01.04.2020 και εφεξής στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 (Αναστολή
καταβολής Φ.Π.Α.) και 2 (Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση
προθεσμίας καταβολής

Δόσεων) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., για τους κομιστές αξιόγραφων, των οποίων οι
προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί για 75 ημέρες, από την
αναγραφόμενη ημερομηνία αξιόγραφου.

Ειδικότερα, με την Απόφαση αυτή καθορίζονται:
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Οι εξαιρέσεις

Προβλέπεται ότι εξαιρούνται επιχειρήσεις που έχουν ως ενεργό, κύριο Κ.Α.Δ.
κατά την 30η Μαρτίου 2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα της
Απόφασης ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 30η Μαρτίου
ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο
συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα
έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ κατά την 30η Μαρτίου 2020.

Με νέα Απόφαση που δημοσιεύθηκε την 30.04.2020 καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα
για την υπαγωγή από 01.04.2020 και εφεξής στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 (Αναστολή
καταβολής Φ.Π.Α.) και 2 (Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση
προθεσμίας καταβολής

Δόσεων) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., για τους κομιστές αξιόγραφων, των οποίων οι
προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί για 75 ημέρες, από την
αναγραφόμενη ημερομηνία αξιόγραφου.

Ειδικότερα, με την Απόφαση αυτή καθορίζονται:

03
Η διαδικασία υποβολής αίτησης και τα συνυποβαλλόμενα
δικαιολογητικά.

Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή
ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τους δικαιούχους ή τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών έως τις 7.5.2020.
Επιπλέον καθορίζονται τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να
περιλαμβάνονται στην αίτηση η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.
1599/1986
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3. Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης & Επενδύσεων για
την διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με
τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής - Υποβολή αίτησης έως
τις 15.5.2020.

01
• Οι ορισμοί για τους σκοπούς εφαρμογής της Απόφασης

Ποιοι είναι δικαιούχοι λήπτες της ενίσχυσης .
• Ο τρόπος προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης.
• Η διαδικασία υποβολής αίτησης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και

η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης.
• Η διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης.

Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης προβλέπεται ότι οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση
επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
«myBusinessSupport» (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Μάϊου 2020.

Με τη Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. ΓΔΟΥ 94/3.5.2020 καθορίζεται η διαδικασία καθώς και οι
προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-
19.

Στην απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρονται:

4. Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού σε επιστήμονες-ελεύθερους
επαγγελματίες –Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- Υποβολή
αίτησης έως τις 8.5.2020.

01
Με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 16604/ 3224/2020 που δημοσιεύθηκε την
29.04.2020 προβλέπεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης
ειδικού σκοπού σε επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι
εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει
ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως περιγράφονται σε
σχετικό Παράρτημα της Απόφασης και σύμφωνα με την επιστημονική-
επαγγελματική ιδιότητά τους βάσει ΑΦΜ.
Επίσης προβλέπεται ότι όσοι από τους δικαιούχους είχαν αιτηθεί τη
συμμετοχή τους στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 286/2.4.2020 πρόσκληση του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τους καταβλήθηκε το
ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, τους καταβάλλεται το ποσό των 200
ευρώ για την αποπληρωμή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης
αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Ενώ, όσοι δεν είχαν λάβει μέρος στην ανωτέρω πρόσκληση δύνανται μέχρι
τις 08.05.2020 να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
(supportemployees.services.gov.gr) για την καταβολή της ανωτέρω
οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με τη χρήση των
κωδικών taxisnet που διαθέτουν.
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5. Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών 30.04.2020 για τα νέα
μέτρα αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του
κορονοϊού για τον μήνα Μάιο
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• Η αποζημίωση ειδικού σκοπού θα συνεχιστεί για όσους εργαζόμενους

παραμείνουν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της σύμβασής τους, σε
συνάρτηση με το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η αναστολή. Οι
επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου αυτού υποχρεούνται να μην
προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους, ώστε να διασφαλίζεται η
διατήρηση των θέσεων εργασίας και του είδους της σύμβασης εργασίας.

• Οι αναστολές βεβαιωμένων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία
εξακολουθούν να υφίστανται, τον μήνα Μάιο, για το σύνολο των μέχρι
σήμερα πληττόμενων επιχειρήσεων.

• Η έκπτωση 40% επί του ενοικίου της επιχείρησης συνεχίζει να υφίσταται
και τον μήνα Μάϊο, για το σύνολο των μέχρι σήμερα πληττόμενων
επιχειρήσεων. Για τις επιχειρήσεις που θα ανοίξουν τον Μάιο, το
συγκεκριμένο μέτρο δεν θα επαναληφθεί για τους επόμενους μήνες.

• Θεσπίζεται, ανάλογα και με τη χρονική στιγμή υλοποίησης των σχετικών
ευρωπαϊκών αποφάσεων, μηχανισμός υποστήριξης της απασχόλησης με τη
μορφή οικονομικής ενίσχυσης της εργασίας, με στόχο την τόνωση των
εισοδημάτων των εργαζομένων.

• Δρομολογείται, εντός των επόμενων δύο μηνών, μία δεύτερη επιστρεπτέα
προκαταβολή, όπου μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις.

Με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε την 30.04.2020
ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα που θα ληφθούν για την οικονομική αντιμετώπιση της
οικονομικής κρίσης το μήνα Μάιο. Ειδικότερα, με το Δελτίο Τύπου ανακοινώθηκε μεταξύ
άλλων ότι:
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