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Φορολογικά

1 – Παράταση καταβολής μέχρι και 31.8.2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ και 
λοιπών δόσεων βεβαιωμένων οφειλών, πληρωτέων από 11.3.2020 έως 
30.4.2020, χωρίς επιβολή προστίμων ή/και προσαυξήσεων. (1)

– Δυνατότητα έκπτωσης 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών (εκτός 
παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ) πληρωτέων από 30.3.2020 έως 
30.4.2020, εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα (παράταση εμπρόθεσμης 
καταβολής οφειλών Μαρτίου μέχρι 21.4.2020). (1)

– Δυνατότητα συμψηφισμού 25% της αξίας του ΦΠΑ, που προκύπτει από τις 
δηλώσεις του πρώτου τριμήνου του 2020 (για τους υπόχρεους σε τήρηση 
απλογραφικών βιβλίων) και του μήνα Μαρτίου 2020 (για τους υπόχρεους 
σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων), εφόσον εξοφληθεί ολοσχερώς και 
εμπρόθεσμα μέχρι και 30.4.2020, με οφειλές που είναι βεβαιωμένες ή 
πρόκειται να βεβαιωθούν και οι οποίες είναι πληρωτέες από την 1.5.2020 
και μετά. (2)

Πλαίσιο 2
(βιομηχανία,  

χονδρεμπόριο, ασφάλιση, 
ελεγκτικές & 

χρηματιστηριακές)

Πλαίσιο 3
(ενέργεια, πρατήρια 

καυσίμων, διαχείριση 
απορριμμάτων και έργα 

υποδομών













Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης στα πλαίσια προστασίας είναι η 
διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων







(1) Το εν λόγω μέτρο ισχύει και για κομιστές μεταχρονολογημένων επιταγών που πήραν παράταση λήξης 75 ημερών εάν η συνολική αξία τους ξεπερνάει το 20% του 
μέσου μηνιαίου περσινού κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

(2) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, το μέτρο ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Φεβρουαρίου (εκτός από τις επιχειρήσεις που 
τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου του 2020).



Για οφειλές από 1.4.2020 
έως 30.4.2020

Για οφειλές από 1.4..2020 
έως 30.4.2020

Μέτρα και Ελαφρύνσεις προς Επιχειρήσεις, Ελ. Επαγγ/τίες, Ατομικές Επιχειρήσεις
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Φορολογικά

Πλαίσιο 1
(Αρχικό 
πλαίσιο)

– Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ σε εκκρεμείς 
υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ επιχειρήσεων 
εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται 
μέχρι του ύψους των Ευρώ 30 000, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο (ως 
εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί 
πράξη προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου). (1)

– Ο συντελεστής ΦΠΑ μειώνεται σε 6% (από 24%) σε συγκεκριμένα 
ειδικώς κατονομαζόμενα προϊόντα ατομικής υγιεινής και αντισηπτικά 
προϊόντα (ο ως άνω μειωμένος συντελεστής θα ισχύει μέχρι την 
31.12. 2020). (1)     

– Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από προμηθευτές προς 
φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία στη συνέχεια δωρίζουν τα εν λόγω 
αγαθά/τις εν λόγω υπηρεσίες στο Δημόσιο για την καταπολέμηση της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από ΦΠΑ (με βάση 
το άρθρο 27 παρ.1 περ. ιστ του νόμου 2859/2000) με μόνη προϋπόθεση 
την αποδοχή και έγκριση της σχετικής δωρεάς από τον Υπουργό Υγείας, 
χωρίς να απαιτείται η ταυτόχρονη έγκρισή της και από τον Υπουργό 
Οικονομικών. Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας έγκρισης δόθηκαν με το 
αρ.13 της ΠΝΠ 13.04.2020. (1)

Πλαίσιο 2
(βιομηχανία,  

χονδρεμπόριο, ασφάλιση, 
ελεγκτικές & 

χρηματιστηριακές)

Πλαίσιο 3
(ενέργεια, πρατήρια 

καυσίμων, διαχείριση 
απορριμμάτων και έργα 

υποδομών







 







(1) Το μέτρο αυτό έχει γενική εφαρμογή.
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Πλαίσιο 2
(βιομηχανία,  

χονδρεμπόριο, ασφάλιση, 
ελεγκτικές & 

χρηματιστηριακές)

Πλαίσιο 3
(ενέργεια, πρατήρια 

καυσίμων, διαχείριση 
απορριμμάτων και έργα 

υποδομών





 






Χρηματοδότηση

– Λήψη ενίσχυσης («ειδικό δάνειο») με τη μορφή ακατάσχετης και 
αφορολόγητης επιστρεπτέας προκαταβολής (για εταιρίες με 1-500 
εργαζομένους), με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής, χαμηλό 
επιτόκιο και περίοδο χάριτος ενός έτους. Οι αιτούντες θα πρέπει να 
εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα “myBysinessSypport” της ΑΑΔΕ από 
2.4.2020 έως 21.4.2020.(1)

– Αναστολή της υποχρέωσης πληρωμής των χρεολυσίων μέχρι την 30.9.2020 
των δανείων και πιστώσεων που ήταν ενήμερα μέχρι την 31.12.2019. 
[Σημειώνεται ότι κάθε μια από τις συστημικές τράπεζες έχει ανακοινώσει 
συγκεκριμένα μέτρα διευκόλυνσης και τα κριτήρια ένταξης των 
δανειοληπτών σε αυτά].

– Kάλυψη τόκων των υφιστάμενων ενήμερων δανείων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, καθώς και πρόβλεψη 
δυνατότητας παράτασης του χρονικού διαστήματος για επιπλέον δύο μήνες 
εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Αιτήσεις πραγματοποιούνται στον 
ηλεκτρονικό ιστότοπο www.ependyseis.gr/mis από 15.4.2020 μέχρι 
30.6.2020.

– Έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση της Ελληνικής 
Κυβέρνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω 
χορήγησης νέων δανείων για κεφάλαιο κίνησης ή για επενδυτικού σκοπούς, 
με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Αναμένονται οι νομοθετικές 
διατάξεις που θα εξειδικεύουν τα μέτρα αυτά.









(1) Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο, η διαδικασία αίτησης & χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού & κάθε άλλη λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια 
απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης. Το μέτρο έχει εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις.

Αναμένονται 
περαιτέρω 

διευκρινίσεις

Αναμένονται 
περαιτέρω 

διευκρινίσεις







Αναμένονται 
περαιτέρω 

διευκρινίσεις
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Αξιόγραφα

Πλαίσιο 2
(βιομηχανία,  

χονδρεμπόριο, ασφάλιση, 
ελεγκτικές & 

χρηματιστηριακές)

Πλαίσιο 3
(ενέργεια, πρατήρια 

καυσίμων, διαχείριση 
απορριμμάτων και έργα 

υποδομών

– Η ημερομηνία πληρωμής αξιογράφων επιχειρήσεων (επιταγές, 
συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή), τα οποία ήταν 
πληρωτέα στο χρονικό διάστημα από 30.3.2020 μέχρι 31.5.2020 
αναστέλλεται κατά 75 ημέρες.  

– Απαλλαγή πληττόμενων επιχειρήσεων από την υποχρέωση 
καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος μηνός Απριλίου για 
το επαγγελματικό ακίνητο που μισθώνουν και για χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (για τις επιχειρήσεις που ετέθησαν σε αναστολή ή 
προσωρινή διακοπή λειτουργίας με κρατική εντολή, ισχύει και για 
το μίσθωμα μηνός Μαρτίου).

– Η παραπάνω μείωση ισχύει και για χρηματοδοτικές μισθώσεις 
πραγμάτων που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική 
χρήση από τις παραπάνω επιχειρήσεις.  

 

Ενοίκια









 

Μέτρα και Ελαφρύνσεις προς Επιχειρήσεις, Ελ. Επαγγ/τίες, Ατομικές Επιχειρήσεις
Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης στα μέτρο 4 είναι η διατήρηση των 
θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων
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– Παράταση καταβολής μέχρι και 31.8.2020 βεβαιωμένων οφειλών και 
δόσεων βεβαιωμένων οφειλών σε ρύθμιση, πληρωτέων από 11.3.2020 
έως 30.4.2020 χωρίς επιβολή προστίμων ή/και προσαυξήσεων.(1)

– Δυνατότητα έκπτωσης 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών (εκτός 
παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ) πληρωτέων από 30.3.2020 έως 
30.4.2020, εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα (παράταση εμπρόθεσμης 
καταβολής οφειλών Μαρτίου μέχρι τις 21.4.2020). (2) 

(1) Το εν λόγω μέτρο ισχύει για εργαζομένους με αναστολή σύμβασης εργασίας, για κομιστές μεταχρονολογημένων επιταγών που πήραν παράταση λήξης 75 ημερών εάν η συνολική αξία 
τους ξεπερνάει το 20% του μέσου μηνιαίου περσινού κύκλου εργασιών του επιτηδευματία, καθώς και για εκμισθωτές ακινήτων σε επιχειρήσεις επωφελούμενες από τη μείωση ενοικίου 
40%.

(2) Το εν λόγω μέτρο ισχύει για εργαζομένους σε αναστολή σύμβασης εργασίας και για κομιστές μεταχρονολογημένων επιταγών που πήραν παράταση λήξης 75 ημερών εάν η συνολική αξία 
τους ξεπερνάει το 20% του μέσου μηνιαίου περσινού κύκλου εργασιών του επιτηδευματία.

Πλαίσιο 2
(βιομηχανία,  

χονδρεμπόριο, 
ασφάλιση, ελεγκτικές 
& χρηματιστηριακές)

Πλαίσιο 3
(ενέργεια, πρατήρια 

καυσίμων, διαχείριση 
απορριμμάτων και έργα 

υποδομών

 

 
Για οφειλές από 1.4.2020
έως 30.4.2020

Για οφειλές από 1.4.2020
έως 30.4.2020

Φορολογικές Ελαφρύνσεις Φυσικών Προσώπων

Μέτρα Προστασίας

Πλαίσιο 1
(Αρχικό 
πλαίσιο)
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Ασφαλιστικές 
Εισφορές

– Παράταση της λήγουσας στις 31.3.2020 και 30.4.2020 προθεσμίας 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) 
περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 έως τις 
30.9.2020 και 31.10.2020 αντίστοιχα. 

– Παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων ασφαλιστικών 
εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) απαιτητών έως 31.3.2020 και 
της προθεσμίας όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων κατά τρεις μήνες.

– Παράταση για 3 μήνες της λήγουσας στις 31.3.2020 προθεσμίας 
καταβολής των πάσης φύσεως οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων κλπ. από 
εργαζομένους σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει ή πληττόμενες
επιχειρήσεις.

– Πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών του 
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 και των δόσεων οφειλής από 
συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων 
ετών καταβλητέων στις 31.3.2020 και 30.4.2020 αντίστοιχα σε 
4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με προθεσμία καταβολής της πρώτης 
δόσης έως 30.9.2020.

– Παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων 
ελεύθερων επαγγελματιών απαιτητών έως 31.3.2020 και εφεξής κατά 
3 μήνες.

– Αναστολή μέχρι και 31.8.2020 της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Πλαίσιο 2
(βιομηχανία,  

χονδρεμπόριο, ασφάλιση, 
ελεγκτικές & 

χρηματιστηριακές)

Πλαίσιο 3
(ενέργεια, πρατήρια 

καυσίμων, διαχείριση 
απορριμμάτων και έργα 

υποδομών













Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης εργοδοτών στα μέτρα στήριξης είναι 
η διατήρηση των θέσεων εργασίας

 

 













Εργασιακά και Ασφαλιστικά Μέτρα
Επίπτωση
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Εργασιακά
Μέτρα

– Μείωση κατά 25% των ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών 
που αντιστοιχούν στον Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020 σε περίπτωση 
εμπρόθεσμης καταβολής (και έως 10.4.2020)

– Προσωρινή αναστολή συμβάσεων εργασίας (σε επιχειρήσεις των οποίων η 
δραστηριότητα έχει ανασταλεί, για όλο το διάστημα της αναστολής και σε 
πληττόμενες βάσει KAΔ επιχειρήσεις, για 45 ημέρες) έναντι αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού Ευρώ 800 καταβλητέας από τον κρατικό προϋπολογισμό 
και πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης (βάσει των πραγματικών αποδοχών) 
από τον κρατικό προϋπολογισμό. (1) (2)

– Συμμετοχή ελεύθερων επαγγελματιών - επιστημόνων (έξη βασικοί 
επιστημονικοί κλάδοι) στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης του Υπουργείου 
Εργασίας (Ευρώ 600). (2)

– Παράταση της προθεσμίας καταβολής του επιδόματος Πάσχα έως  
30.6.2020 (από επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί ή 
πληττόμενες βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις).(3)

Πλαίσιο 2
(βιομηχανία,  

χονδρεμπόριο, ασφάλιση, 
ελεγκτικές & 

χρηματιστηριακές)

Πλαίσιο 3
(ενέργεια, πρατήρια 

καυσίμων, διαχείριση 
απορριμμάτων και έργα 

υποδομών



 

Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης εργοδοτών στα μέτρα στήριξης είναι 
η διατήρηση των θέσεων εργασίας

 





 





Εργασιακά και Ασφαλιστικά Μέτρα

(1) Το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας από πληττόμενες επιχειρήσεις μπορεί να εφαρμοστεί έως 20.4.2020 με δυνατότητα παράτασης βάσει Υπουργικής 
Απόφασης

(2) Η αποζημίωση ειδικού σκοπού που καταβάλλεται σε υπαλλήλους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί και το επίδομα τηλεκατάρτισης σε ελεύθερους 
επαγγελματίες- επιστήμονες είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα και δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τίθενται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή δεν καλύπτει 
ολόκληρη την χρονική περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, ποσοστό % του επιδόματος που αντιστοιχεί στις ημέρες αναστολής καταβάλλεται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Ασφαλιστικές 
Εισφορές

Επίπτωση

Κ
ερ

δο
φο

ρί
α

Τα
με

ια
κέ

ς 
ρο

ές

Μέτρα ΠροστασίαςΚατηγορία 
Μέτρων

Πλαίσιο 1
(Αρχικό 
πλαίσιο)
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Εργασιακά
Μέτρα

– Ορισμός προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας (σε πληττόμενες βάσει ΚΑΔ 
επιχειρήσεις και για όσο καιρό πλήττονται) 
- ένταξη σε αυτόν τον τρόπο οργάνωσης τουλάχιστον του 50% 

του προσωπικού της επιχείρησης, 
- Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο 

2 εβδομάδες σε μηνιαία βάση, συνεχόμενα ή διακεκομμένα 

– Μεταφορά προσωπικού μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου Ομίλου (σε 
επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί ή πληττόμενες
βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις και για όσο χρόνο δεν λειτουργούν/πλήττονται) 

Πλαίσιο 2
(βιομηχανία,  

χονδρεμπόριο, ασφάλιση, 
ελεγκτικές & 

χρηματιστηριακές)

Πλαίσιο 3
(ενέργεια, πρατήρια 

καυσίμων, διαχείριση 
απορριμμάτων και έργα 

υποδομών



Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης εργοδοτών στα μέτρα στήριξης είναι 
η διατήρηση των θέσεων εργασίας

   

Εργασιακά και Ασφαλιστικά Μέτρα
Επίπτωση

Κ
ερ

δο
φο

ρί
α

Τα
με

ια
κέ

ς 
ρο

ές

Μέτρα ΠροστασίαςΚατηγορία 
Μέτρων

Πλαίσιο 1
(Αρχικό 
πλαίσιο)
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Παράταση 
χρόνου 

υποβολής 
δηλώσεων

– Παράταση για δύο μήνες: για δηλώσεις Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου με καταληκτική ημερομηνία εντός Μαρτίου και 
Απριλίου 2020.

– Παράταση μέχρι 29.5.2020: για δηλώσεις φόρου κληρονομιών, κερδών από τυχερά παίγνια και φόρου δωρεών και γονικών παροχών (για τις 
οποίες δε συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο) που λήγουν εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020. 

– Αναστολή μέχρι 30.4.2020 της κοινοποίησης πράξεων προσωρινού ή οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου (εκτός των 
περιπτώσεων που αφορούν σε επιστροφές φόρων που διενεργούνται μετά από έλεγχο).

– Αναστολή μέχρι 31.5.2020 της προθεσμίας για την κοινοποίηση από τον φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων επί του προσωρινού 
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, καθώς και η προθεσμία για την προσκόμιση αντιγράφων βιβλίων και στοιχείων ή άλλων εγγράφων που 
ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο ελέγχου (εκτός των περιπτώσεων που αφορούν σε επιστροφές φόρων που διενεργούνται 
μετά από έλεγχο),. Η ως άνω αναστολή καταλαμβάνει τις προθεσμίες που δεν είχαν εκπνεύσει κατά την 11.3.2020 εφεξής.

– Αναστολή για 60 ημέρες των προθεσμιών για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, που λήγουν από την 11.3.2020 
έως την 31.5.2020.

Λοιπά Μέτρα – Παρατάσεις

Μέτρα*Κατηγορία 
Μέτρων

Αναστολή 
φορολογικών 

ελέγχων

Αναστολή 
διαδικαστικών
προθεσμιών

*Τα παραπάνω μέτρα έχουν καθολική εφαρμογή για όλους τους φορολογούμενους.

1

2

3
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Αναστολή 
διαδικαστικών
προθεσμιών

– Παράταση για 60 ημέρες των προθεσμιών, που αν περάσουν άπρακτες ισοδυναμούν με σιωπηρή απόρριψη από τη Διοίκηση της ενδικοφανούς
προσφυγής ή του αιτήματος αναστολής της καταβολής των πληρωμών, οι οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί από 20.3.2020 μέχρι και 31.5.2020, και 
υπό τον όρο ότι μέχρι τις 20.3.2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση από τη Διοίκηση.

– Αναστέλλεται η επιβολή διασφαλιστικών μέτρων του Δημοσίου κατά των φορολογουμένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ το μέτρο 
της προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας. 

– Παράταση έως 31.7.2020 των προθεσμιών παραγραφής των αξιώσεων του Δημοσίου που λήγουν από 30.3.2020 έως και 31.5.2020.

– Παράταση έως 30.6.2020 της προθεσμίας δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 
για τη χρήση που λήγει την 31.12.2019 (επισημαίνουμε ότι η ως άνω προθεσμία θα έληγε στις 30.4.2020)

Λοιπά Μέτρα – Παρατάσεις

Μέτρα*Κατηγορία 
Μέτρων

Παράταση 
προθεσμίας 
παραγραφής

Παράταση 
προθεσμίας 

δημοσίευσης 
Οικονομικών 

Εκθέσεων

*Τα παραπάνω μέτρα έχουν καθολική εφαρμογή για όλους τους φορολογούμενους..

3

4

5
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Στοιχεία Επικοινωνίας

Χρήστος Κρέστας
Γενικός Διευθυντής 

KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.

T: + 30 210 60 62 394

E: ckrestas@kpmg.gr

Σοφία Γρηγοριάδου
Δικηγόρος/Deputy Managing Partner 

Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

T: + 30 210 60 62 159

E: sgrigoriadou@cpalaw.gr

mailto:ckrestas@kpmg.gr
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