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Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε 
επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα 
θέματα, σας παραθέτουμε τα πιο πρόσφατα μέτρα που 
ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση για την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις 
αρνητικές συνέπειες της εξάπλωσης του COVID-19 
 

 
Σύμφωνα με την ΠΝΠ 1.5.2020/2020 ανακοινώθηκε η 
λήψη επιπλέον μέτρων στήριξης για τις επιχειρήσεις που 
πλήττονται από τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες του 
COVID-19, ενώ με την ΓΔΟΥ 94/3.5.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε η 
διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τη λήψη ενίσχυσης με 
τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής. 

Συμπλήρωση ρύθμισης σχετικά με την έκπτωση 25% 
για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών 

— Η δυνατότητα έκπτωσης 25%, που είχε ήδη 
προβλεφθεί για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών 
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων (εκτός 
παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ) πληρωτέων από 
30 Μαρτίου 2020 έως 30 Απριλίου 2020, εφόσον 
καταβληθούν εμπρόθεσμα, ισχύει και για οφειλές που 
καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 
29 Μαρτίου 2020. 

— Η εν λόγω έκπτωση πρόκειται να διενεργηθεί 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 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να 
καθοριστεί άλλη ημερομηνία προγενέστερη ή 
μεταγενέστερη της 1ης Ιουνίου 2020, καθώς και οι 
ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
της εν λόγω διάταξης. 

Παροχή πίστωσης φορολογικών και λοιπών 
επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα 

— Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, παρέχεται πίστωση 
διάρκειας δέκα (10) ημερών στους εγκεκριμένους 
αποθηκευτές για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές 
του ΕΦΚ (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης), του ΦΠΑ, 
καθώς και κάθε άλλης σχετικής επιβάρυνσης, που 
αφορούν σε ορισμένα ενεργειακά προϊόντα 
(π.χ. βενζίνη με μόλυβδο και αμόλυβδη, βενζίνη 
αεροπλάνων, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο 
θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), υγραέριο 
(LPG), φυσικό αέριο κίνησης κλπ.) που εξέρχονται του 
καθεστώτος αναστολής από τις 4 Μαΐου 2020 μέχρι 
και τις 19 Μαΐου 2020. 

— Αφετηρία της εν λόγω 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.  

Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων με αντικείμενο 
νοσοκομειακές δραστηριότητες  

— Συμπεριλαμβάνονται στις «πληγείσες» επιχειρήσεις 
και οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται με 
Κύριο ΚΑΔ τον τετραψήφιο 86.10 «Νοσοκομειακές 
δραστηριότητες» (και τις πενταψήφιες, εξαψήφιες και 
οκταψήφιες υποκατηγορίες του ΚΑΔ αυτού). Για τις 
επιχειρήσεις αυτές:  

— Παρατείνεται έως 31 Αυγούστου 2020 η προθεσμία 
καταβολής (και αναστέλλεται η είσπραξη) 
βεβαιωμένων οφειλών ΦΠΑ πληρωτέων από 
1 Απριλίου 2020 μέχρι και 31 Μαΐου 2020.  

Tax Breaking News 
February 2016 

Tax - Breaking News 
Μάιος 2020 



— Παρατείνεται έως 31 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 πληρωτέων από 
1 Απριλίου 2020 μέχρι και 31 Μαΐου 2020.  

— Δεν επιβάλλονται τόκοι η προσαυξήσεις στα 
οφειλόμενα ποσά κατά το χρονικό διάστημα 
παράτασης της προθεσμίας καταβολής και 
αναστολής είσπραξης.  

— Παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού σε 
ποσοστό 25% επί του καταβληθέντος ποσού ΦΠΑ με 
άλλες οφειλές πληρωτέες μετά την 1 Μαΐου 2020, σε 
περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ 
έως τις 11 Μαΐου 2020, υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που έχουν ήδη προβλεφθεί στην ΠΝΠ 
11.3.2020 και την ΠΝΠ 13.4.2020 σχετικά με την 
χορήγηση του ευεργετήματος αυτού προς 
επιχειρήσεις που ετέθησαν σε αναστολή λειτουργίας 
ή έχουν χαρακτηριστεί ως «πληττόμενες».   

— Παρατείνονται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020 και 
30 Νοεμβρίου 2020 αντίστοιχα οι τρέχουσες 
ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, 
περιόδου απασχόλησης Μαρτίου και Απριλίου 2020, 
πληρωτέες έως 30 Απριλίου 2020 και 31 Μαΐου 2020 
αντίστοιχα (χωρίς την επιβολή τόκων και άλλων 
προσαυξήσεων). Επίσης, παρατείνεται κατά 
τρεις (3) μήνες η προθεσμία καταβολής των δόσεων 
ενεργών ρυθμίσεων πληρωτέων έως 
30 Απριλίου 2020, καθώς και η προθεσμία όλων των 
επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης 
(χωρίς την επιβολή τόκων και λοιπών 
προσαυξήσεων).   

— Στις ως άνω επιχειρήσεις που εμφανίζουν μειωμένο 
κύκλο εργασιών λόγω της διάδοσης του COVID-19, 
πρόκειται να αντισταθμιστεί ποσοστό 20% της 
διαφοράς μεταξύ του μηνιαίου κύκλου εργασιών για 
τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έτους 2020 και 
των αντιστοίχων μηνών του αμέσως προηγούμενου 
φορολογικού έτους, μέσω μείωσης από τον ΕΟΠΥΥ 
του ποσού των καταβλητέων δόσεων που έχουν 
προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν μέσω της 
Εφαρμογής Μηχανισμού Αυτόματης Επιστροφής 
(clawback). Αναμένεται κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, για τον 
καθορισμό του τρόπου βεβαίωσης του μειωμένου 
κύκλου εργασιών καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας 
λεπτομέρειας για την εφαρμογή του μέτρου. 

— Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται για ιδιωτικές 
επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί σε μέτρα 
στήριξης επιχειρήσεων με βάση άλλον ΚΑΔ. Επίσης, 
δεν εφαρμόζονται σε φορείς που ανήκουν στο 
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

Μέτρα στήριξης Διαχειριστών Αερολιμένων 

— Οι χρηματικές οφειλές των εταιρειών που 
διαχειρίζονται αερολιμένες, βάσει συμβάσεων 
παραχώρησης διαχείρισης αερολιμένων, προς το 
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), οι οποίες είναι 
ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εντός του έτους 2020, 
μπορούν να εξοφληθούν έως έξι (6) μήνες αφότου 
καθίστανται ληξιπροθέσμες και απαιτητές.  

— Η επιμήκυνση των οφειλών επιβαρύνεται με 
ονομαστικό επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο των εντόκων 
γραμματίων του Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας 

προσαυξημένο κατά μισή (0,5) μονάδα, χωρίς άλλες 
συνέπειες για τη διαχειρίστρια εταιρεία. 

Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων  

— Για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων, των οποίων η 
λειτουργία έχει ανασταλεί, δύναται να παρατείνεται η 
προθεσμία καταβολής (και να αναστέλλεται η 
είσπραξη), για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 
έξι (6) μηνών, των δόσεων των οφειλών τους προς το 
Υπουργείο Οικονομικών, που έχουν ρυθμιστεί με 
συγκεκριμένες αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών. 

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

— Αναμένεται απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για 
τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος της 
παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής 
είσπραξης των οφειλών, καθώς και κάθε άλλης 
αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του μέτρου. 

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης επιστρεπτέας 
προκαταβολής  

Με την ΓΔΟΥ 94/3.5.2020 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης, ανακοινώθηκε η διαδικασία 
και οι προϋποθέσεις για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή 
επιστρεπτέας προκαταβολής. Πιο συγκεκριμένα: 

Δικαιούχοι 

— Ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, οι οποίες 
απασχολούσαν έναν (1) έως πεντακόσιους (500) 
εργαζόμενους, κατά την 31 Μαρτίου 2020. 

— Ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, 
ετερόρρυθμων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(ΙΚΕ), ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες δεν 
απασχολούσαν εργαζόμενους κατά την 
31η Μαρτίου 2020. 

Προϋποθέσεις Δικαιούχων 

— Να έχουν την έδρα τους (ή μόνιμη εγκατάσταση) στην 
Ελλάδα, να λειτουργούν νομίμως, να έχουν πληγεί 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
COVID-19 και να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην 
ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport» μέχρι την 
21 Απριλίου 2020. 

— Να έχουν υποβάλει (i) δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2017 και 2018 
μέχρι 2 Απριλίου 2020, και (ii) περιοδικές δηλώσεις 
ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 
31 Μαρτίου 2020. 

— Να μην έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 
1 Απριλίου 2019 μέχρι και 2 Απριλίου 2020. 

— Να μην έχουν υποβάλει πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με 
μηδενικές εκροές από 1 Απριλίου 2019 μέχρι και 
31 Μαρτίου 2020, για όσες επιχειρήσεις έχουν κάνει 
έναρξη εργασιών στο μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι 
31 Μαρτίου 2019. 

— Να εμφανίζουν θετικό κύκλο εργασιών από 
1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2020 βάσει των 
στοιχείων ΦΠΑ ή εισοδήματος. 



— Να έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί 
αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης της 
λειτουργίας τους για προληπτικούς ή κατασταλτικούς 
λόγους που σχετίζονται με τον COVID-19, ή να 
παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους 
όπως περαιτέρω ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.  

— Να μην συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1, 
αρ. 40, Ν. 4488/2017 (τρεις (3) παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας ή δύο (2) παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία). 

Ύψος ενίσχυσης 

— Το ύψος της ενίσχυσης, που δύναται να λάβει η 
επιχείρηση, προσδιορίζεται από διαφορετικό 
μαθηματικό τύπο ανάλογα με τον τύπο βιβλίων που η 
επιχείρηση τηρεί και από το αν είναι υποκείμενη ή μη 
σε ΦΠΑ. Ο μαθηματικός αυτός τύπος λαμβάνει 
υπόψιν στοιχεία όπως ο κύκλος εργασιών αναφοράς 
(όπως ορίζεται στην απόφαση), ο κύκλος εργασιών 
πρώτου τριμήνου 2020, ο αριθμός εργαζομένων σε 
αναστολή κ.ά. 

— Το κατώτατο όριο της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει 
μια επιχείρηση κυμαίνεται μεταξύ ευρώ 2 000 και 
ευρώ 30 000 ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων 
που απασχολεί. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις 
επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους 
με κρατική εντολή, ακόμα και εάν δεν παρουσίασαν 
πτώση εσόδων τον Μάρτιο 2020 ή είχαν μηδενικά 
έσοδα αναφοράς. 

— Η ενίσχυση (χορηγούμενη βάσει του Προσωρινού 
Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) δεν δύναται 
να υπερβαίνει τα ευρώ 350 000 για τις επιχειρήσεις 
που απασχολούν έως 250 άτομα και τα 
ευρώ 500 000 για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 
πάνω από 250 άτομα, ενώ για τις συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις που έχουν λάβει/θα λάβουν την ίδια 
ενίσχυση ή άλλου είδους ενισχύσεις εγκεκριμένες 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του 
Προσωρινού Πλαισίου, η συνολική ενίσχυση δεν 
δύναται να ξεπερνάει σωρευμένα τα ευρώ 800 000. 

Διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης 

— Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να 
υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας 
προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» του Taxisnet μέχρι τις 
15 Μαΐου 2020 για να δηλώσουν το ποσό που 
επιθυμούν να λάβουν (εντός των προαναφερθέντων 
ορίων) καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία που 
αποδεικνύουν την πλήρωση των προϋποθέσεων 
που περιγράφονται παραπάνω. 

Χορήγηση της ενίσχυσης 

— Οι επιχειρήσεις ενημερώνονται ηλεκτρονικά από την 
ΑΑΔΕ για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους, 
έχοντας δικαίωμα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης 
εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραπάνω 
ενημέρωση.  

— Το εγκεκριμένο ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται 
εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της 
δικαιούχου επιχείρησης που έχει δηλωθεί στο 
TAXISnet της ΑΑΔΕ. 

Διαδικασία επιστροφής της ενίσχυσης 

— Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με το επιτόκιο 
που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
Ελλάδα και ισχύει στις 3 Μαΐου 2020, προσαυξημένο 
κατά 109 μονάδες βάσης. 

— Παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος έως 
31 Δεκεμβρίου 2021 (δεν επιστρέφεται ούτε κεφάλαιο, 
ούτε τόκοι). 

— Με το πέρας της περιόδου χάριτος το ποσό της 
ενίσχυσης επιστρέφεται σε 40 ισόποσες μηνιαίες 
τοκοχρεωλυτικές δόσεις καταβλητέες έως την 
τελευταία ημέρα του μήνα. 

— Παρέχεται δυνατότητα μείωσης του επιστρεπτέου 
ποσού: 

i. κατά 30%, εφόσον ο κύκλος εργασιών της 
επιχείρησης είναι μειωμένος κατά τουλάχιστον 
70% σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών 
αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς 
για ένα έτος μετά την λήψη της ενίσχυσης,  

ii. κατά 40%, εφόσον διατηρήσουν μέχρι την 
31 Μαρτίου 2021 κατά μέσο όρο τον αριθμό των 
εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 
31 Μαρτίου 2020, για τις επιχειρήσεις που 
απασχολούσαν την 31 Μαρτίου 2020 πάνω από 
20 εργαζομένους. 

Τέλος, τονίζεται ότι, η δικαιούχος επιχείρηση υποχρεούται 
να διατηρήσει έως 31 Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των 
εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 
31 Μαρτίου 2020. 
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H παρούσα έκδοση έχει σκοπό να παράσχει στον αναγνώστη γενική 
ενημέρωση επί των αναφερομένων θεμάτων. Καμία ενέργεια δεν 
πρέπει να γίνει χωρίς προηγουμένως να ληφθεί κατάλληλη 
επαγγελματική συμβουλή που θα στηρίζεται στα πραγματικά 
περιστατικά της κάθε περίπτωσης.  
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