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

Απρίλιος 2020
Tax Alert



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

2.

Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και 
φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών 
που προέκυψαν στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού C.

Μεταξύ άλλων διευκρινίζονται τα παρακάτω:

01 Με την Α.1068/2020 της 31 Μάρτιου 2020 Απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών δόθηκε παράταση έως και την 10.04.2020 των 
προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική 
Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30.03.2020 και την 
31.03.2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που 
δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%) του άρθρου πρώτου της από 
30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

02
Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα 
παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που 
τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής 
καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν την 31.03.2020.
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Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών σε επιχειρήσεις που 
έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού και στους εργαζομένους αυτών.

Εκδόθηκε στις 31.3.2020 η Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 12/2020 με την οποία κοινοποιούνται οι  
διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ.15/Δ'/οικ. 13226/325/26-03-2020  και της υπ. αριθμ. 
12998/232/23-03-2020  απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υφυπουργού Οικονομικών. 

Ειδικότερα με την εγκύκλιο αυτή διευκρινίζονται τα παρακάτω: 

01 Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, που είναι 
απαιτητές έως 31/03/2020 κατά τρεις (3) μήνες. Αντίστοιχα παρατείνεται και η 
προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.

02
Στις διατάξεις αυτές  υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που: α) απασχολούν 
μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής 
απασχόληση, β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 
20/03/2020, που συμπεριλαμβάνεται στο συνημμένο στην εν λόγω Κ.Υ.Α. πίνακα.

03

04

Συνεπώς η δόση Μαρτίου των υπαγόμενων επιχειρήσεων θα έχει πλέον 
καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 30/06/2020. Κατά το χρονικό διάστημα 
της προαναφερόμενης παράτασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, 
τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Αντίστοιχα τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων 
δόσεων (δόση Απριλίου 2020 και εντεύθεν) και κατά συνέπεια, η συνολική 
διάρκεια για τις ρυθμίσεις που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, παρατείνεται 
κατά τρεις μήνες. 

05
Επίσης στην εγκύκλιο αυτή επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
χορήγηση της παράτασης είναι η μη καταγγελία της σύμβασης των εργαζομένων, 
που κατά μέρος ή στο σύνολο τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής αυτής, καθώς και η 
διατήρηση του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση του μέτρου. 
Σε αντίθετη περίπτωση η παράταση καταβολής παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές 
επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές 
κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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