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μέτρων
2 Απριλίου 2020
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Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τεθεί σε αναστολή 

ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας βάσει 

κυβερνητικής εντολής

Φορολογική πολιτική 

1

2

3

Επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά 

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19

Επιχειρήσεις που συνεχίζουν τη λειτουργία τους 

εφαρμόζοντας στην πλειονότητά τους εθελοντικά 

μέτρα εκ περιτροπής ή 

εξ αποστάσεως εργασίας 
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Παράταση χρόνου υποβολής δηλώσεων

➢ Για δύο μήνες από τη λήξη τους κατά περίπτωση, για δηλώσεις του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 

και τελών χαρτοσήμου με καταληκτική ημερομηνία εντός Μαρτίου και Απριλίου 2020.

➢ Μέχρι την 29 Μαΐου 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. 

Αναστολή φορολογικών ελέγχων

➢ Η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού ή οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου 

αναστέλλεται μέχρι την 30 Απριλίου 2020.

Αναστολή προθεσμιών ενδικοφανούς προσφυγής

➢ Η προθεσμία για την κοινοποίηση από το φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων επί του προσωρινού 

διορθωτικού προσδιορισμού φόρου αναστέλλεται έως την 31 Μαΐου 2020. 

➢ Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, που έχουν λήξει ή 

λήγουν από την 11 Μαρτίου έως την 31 Μαΐου 2020, αναστέλλονται για 60 ημέρες

➢ Παρατείνονται για εξήντα (60) ημέρες οι προθεσμίες, 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 Μαρτίου μέχρι και 31 Μαΐου 2020, 

και υπό τον όρο ότι μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση από τη Διοίκηση.

➢ Η ως άνω αναστολή καταλαμβάνει τις προθεσμίες που δεν είχαν εκπνεύσει κατά την 11 Μαρτίου 2020.

Καθολική εφαρμογή

Φορολογικά Μέτρα
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Διαδικασία αποδοχής δωρεών

➢ Η παράδοση αγαθών/ παροχή υπηρεσιών από προμηθευτές προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα 

οποία στη συνέχεια δωρίζουν τα εν λόγω αγαθά/υπηρεσίες στο Δημόσιο για την καταπολέμηση της 

διασποράς του COVID-19, απαλλάσσεται από ΦΠΑ.

➢ Προϋπόθεση είναι η αποδοχή και έγκριση της σχετικής δωρεάς από τον Υπουργό Υγείας, χωρίς να 

απαιτείται η ταυτόχρονη έγκρισή της και από τον Υπουργό Οικονομικών. Η αποδοχή των δωρεών 

κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Οικονομικών.

Επιστροφή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ

➢ Σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ επιχειρήσεων εφόσον το 

συνολικό ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των ΕΥΡΩ 30 000, ανά φορολογία 

και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα (με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων). 

➢ Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη προσωρινού 

διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. 

Φορολογικά Μέτρα
Καθολική εφαρμογή
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— Μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2020. 

— Για βεβαιωμένες σε ΔΟΥ και Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές (καθώς και δόσεις των ρυθμίσεων τους) και 

βεβαιωμένες οφειλές από δηλώσεις ΦΠΑ που λήγουν από 11 Μαρτίου 2020 έως και 

30 Απριλίου 2020.

— Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών φόρων και ΦΠΑ κατά την 

11 Μαρτίου 2020.

— Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις κατά την αναστολή.

1

Επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19

Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης οφειλών ΔΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ)

Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

— Για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου της περιόδου Φεβρουαρίου και Μαρτίου 

2020 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και 30 Οκτωβρίου 2020 αντίστοιχα. Η αναστολή αφορά 

το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για επιχειρήσεις που εντάσσονται 

στο πρώτο πλαίσιο στήριξης, ενώ αναμένονται διευκρινήσεις για επιχειρήσεις που εντάσσονται 

στο δεύτερο και τρίτο πλαίσιο.

— Για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς ΕΦΚΑ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

— Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις.

— Προσοχή: Μείωση 25% για την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών 

προβλέπεται μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους και όχι 

για τους εργοδότες Νομικά Πρόσωπα.

2

Φορολογικά Μέτρα



7

Document Classification: KPMG Public

© 2020 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG 

International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.  

3

— Εμπρόθεσμες έως την 10 Απριλίου 2020 οι καταβολές οφειλών που έληγαν στις

30 και 31 Μαρτίου 2020.

— Για δόσεις βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών και ρυθμισμένων οφειλών τους, οι οποίες είναι 

πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ από τις 30 Μαρτίου έως και τις 30 Απριλίου 2020.

— Εξαιρετικά αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα συμψηφισμού του 25% οφειλών ΦΠΑ που είναι 

καταβλητέες τον Απρίλιο με πάσης φύσεως μελλοντικές φορολογικές οφειλές (δηλαδή Μαΐου 

εφεξής) εφόσον καταβληθούν ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι τις 30 Απριλίου. Το μέτρο αυτό 

προβλέπεται να έχει εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στις «πληττόμενες» τον 

Απρίλιο, εφόσον έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους ΦΠΑ Μαρτίου.

— Εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους εκτός ρύθμισης.

— Προβληματισμός υπάρχει για το κατά πόσο η έκπτωση 25% θα αποτελέσει έσοδο για σκοπούς 

φορολογίας εισοδήματος.

Επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19

Όφελος 25% για εμπρόθεσμη καταβολής οφειλών ΔΟΥ

Φορολογικά Μέτρα
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Προϋπόθεση

Στο τέλος της ρύθμισης η επιχείρηση να διατηρήσει στο ακέραιο τις υφιστάμενες θέσεις 
εργασίας.

Άμεση διαδικασία

Οι αναστολές των φορολογικών και των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων 

καθώς και οι αντίστοιχες εκπτώσεις θα ενεργοποιούνται αυτόματα (άμεσα ή εντός ολίγων 

ημερών) και χωρίς να απαιτείται ειδική δήλωση από τις επιχειρήσεις, και ανάλογα με το 

αν η επιχείρηση έχει προχωρήσει εμπρόθεσμα ή όχι στις αντίστοιχες πληρωμές.

Επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19

Φορολογικά Μέτρα
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— Για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.

— Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ επαναυπολογίζονται ανάλογα.

— Αφορά και σε χρηματοδοτικές μισθώσεις.

1

Επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε αναστολή ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας 

Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40%

Προϋπόθεση 

Στο τέλος της ρύθμισης η επιχείρηση να διατηρήσει στο ακέραιο τις υφιστάμενες θέσεις 
εργασίας. 

Φορολογικά Μέτρα
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Προβληματισμοί για την επόμενη μέρα

Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος 2020

Διαχείριση φορολογικών ζημιών σε επίπεδο Ομίλων

Παράταση χρόνου μεταφοράς φορολογικών ζημιών

Υπερ-αποσβέσεις για επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό 
και υπηρεσίες που ενισχύουν την τηλε-εργασία

Θέματα Transfer Pricing (Μεταφορά ζημιών σε επίπεδο ομίλου)

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ενίσχυση της 
ρευστότητας της αγοράς



Ευχαριστώ!

Γεωργία Σταματέλου

Γενική Διευθύντρια

Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών

KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.
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