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

6 Απριλίου 2020
Tax Alert



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

2.

1.Με νέες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών,
που δημοσιεύθηκαν την 03.04.2020, αποφασίζεται:
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Α.1073/2020

Η παράταση μέχρι και την 31/08/2020 των προθεσμιών καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις
ΦΠΑ που λήγουν ή έληξαν από 01/04/2020 μέχρι και την 30/04/2020, των
επιχειρήσεων που είχαν την 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα
αναφερόμενους στην Υπουργική Απόφαση ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα
ενεργού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που
περιλαμβάνεται στην Απόφαση, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.
Για την ίδια κατηγορία επιχειρήσεων αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η
είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 01/04/2020 οφειλών από
χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε
καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης
καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του
μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η
παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές επιβαρύνονται με
τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.

02
Α.1072/2020

Η παράταση μέχρι και την 31/08/2020 των προθεσμιών καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν ή έληξαν από
1/4/2020 έως και την 30/04/2020 των επιχειρήσεων που είχαν την 20/3/2020
ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα αναφερόμενους στην Υπουργική Απόφαση ή των
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας
δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση, είναι μεγαλύτερα
από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.
Επισημαίνεται ότι έως την 31/08/2020 παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής
των δόσεων για τις ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, ενώ
αναστέλλεται επίσης μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά την 01/04/2020 οφειλών των ανωτέρω επιχειρήσεων.
Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε
καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης
καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του
μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η
παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές επιβαρύνονται με
τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.
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2.Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού
μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής –
Καταληκτική ημερομηνία η 10.04.20.

Με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Α.1076/2020 αποφασίζεται η δημιουργία ηλεκτρονικής
πλατφόρμας για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη
μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και
ορίζεται η σχετική διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Μεταξύ άλλων στην εν λόγω απόφαση καθορίζεται:

• Η δημιουργία στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τίτλο
«myBusinessSupport» μέσω της οποίας
υποβάλλονται τα αιτήματα χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή
επιστρεπτέας προκαταβολής.

• Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη της εν λόγω ενίσχυσης στην ως άνω
πλατφόρμα δύνανται να υποβάλλουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής
μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι
οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, οι οποίες
έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

• Με την απόφαση παρέχονται περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς τις
επιχειρήσεις που δύνανται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς
και αναφορικά με τα στοιχεία που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να
συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» .

• Επίσης προβλέπεται ότι για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε
κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ).

• Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και των συνοδευτικών στοιχείων στην πλατφόρμα ορίζεται η 10.4.2020.

• Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η
διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού
του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με αντίστοιχη
υπουργική απόφαση, η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της
προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων, ήτοι μετά την 10η Απριλίου 2020.
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3.Παράταση μέχρι 10 Απριλίου για την προθεσμία υποβολής Υ.Δ.
Εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική τους δραστηριότητα
έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής.

Με την υπ’ αριθμ. 13272/Δ1. 4607/2020 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποφασίζεται, μεταξύ άλλων, η

παράταση της προθεσμίας υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης επιχειρήσεων-

εργοδοτών στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» έως 10.04.2020.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω υποχρέωση υποβολής της σχετικής Υπεύθυνης

Δήλωσης αφορά τις επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική

τους δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, ενώ με την εν

λόγω Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνουν: α) την αναστολή της επιχειρηματικής τους

δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής βάσει ΚΑΔ, οριζόμενες από το

Υπουργείο Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά, β) τα στοιχεία του

εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση

ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει

ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, γ) τους εργαζόμενους, των οποίων οι

συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και δ) τους τυχόν εργαζόμενους

των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και

20/3/2020, είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.
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4.Παράταση προθεσμιών για τη διαβίβαση αξιογράφων στο
τραπεζικό σύστημα.

Με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στις

01.04.2020, ανακοινώθηκε η παράταση των προθεσμιών για τη διαβίβαση των

αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα. Ειδικότερα, σε συνέχεια της απόφασης

αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων

κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί

εκάστου αξιογράφου σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 30.3.2020

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ανακοινώθηκε ότι παρατείνονται κατά

τρεις επιπλέον (3) εργάσιμες ημέρες (γίνονται 6 συνολικά) οι προθεσμίες για

τη διαβίβαση των αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα. Συνεπώς, καταληκτική

ημερομηνία για τη διαβίβαση των αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα είναι η

7η Απριλίου 2020.
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