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Το θέμα

2.

Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 
11.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του»  με την οποία αποφασίστηκαν μέτρα για 
την ενίσχυση και την στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων που 
πλήττονται από τον κορωνοϊό.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται:

01 Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις
Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να 
αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό 
φόρου προς καταβολή (χρεωστικές). Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της 
προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν 
επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. 

02
Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας 
καταβολής δόσεων 
Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να 
αναστέλλονται 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. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης 
της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων 
ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα 
οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις 
ανά κλάδο και ανά περιοχή, το χρονικό διάστημα παράτασης  της προθεσμίας 
καταβολής και αναστολής είσπραξης του Φ.Π.Α. καθώς και της προθεσμίας καταβολής 
και αναστολής είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή 
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

03
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, δύναται να παρατείνονται η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή 
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για 
τους απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ 
περιτροπής απασχόληση. Η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών 
εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών, δεν επιβαρύνεται με τόκους ή προσαυξήσεις. 
Με την ανωτέρω απόφαση  θα καθορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και 
ανά περιοχή, τα οικονομικά κριτήρια δικαιούμενων επιχειρήσεων και γενικά 
εργοδοτών, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και των 
δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, 
ο χρόνος ισχύος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
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