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Φορολογική Πολιτική 

Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τεθεί σε αναστολή ή προσωρινή 
απαγόρευση λειτουργίας βάσει κυβερνητικής εντολής 
(Μάρτιος 2020)

2
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«Πληττόμενες» επιχειρήσεις βάσει Κωδικών Δραστηριότητας 
(Πλαίσιο 1 – Μάρτιος 2020)

Επέκταση του χαρακτηρισμού «πληττόμενες» σε 
περισσότερες επιχειρήσεις με την εισαγωγή περισσότερων 
Κωδικών Δραστηριότητας (Πλαίσιο 2 και Πλαίσιο 3 –
Απρίλιος 2020)
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– Επέκταση εφαρμογής και για «πληττόμενες» 
εταιρείες με τους νέους ΚΑΔ του Πλαισίου 2:
Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης μέχρι
και 31.8.2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ και λοιπών 
δόσεων βεβαιωμένων οφειλών πληρωτέων τον 
Απρίλιο 2020. 

– Επέκταση εφαρμογής και για «πληττόμενες» 
εταιρείες με τους νέους ΚΑΔ του Πλαισίου 2:
Δυνατότητα έκπτωσης 25% για δόσεις βεβαιωμένων
οφειλών (εκτός παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ) 
πληρωτέων τον Απρίλιο 2020, εφόσον καταβληθούν
εμπρόθεσμα (παράταση εμπρόθεσμης καταβολής 
οφειλών Μαρτίου μέχρι 21.4.2020). 

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

Φορολογικά Μέτρα προς Επιχειρήσεις – Πρόσφατες Εξελίξεις
Επίπτωση
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Εξελίξεις ΑπριλίουΚατηγορία 
Μέτρων

Πλαίσιο 1
(Αρχικό 
πλαίσιο)

Φορολογικά
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– Δυνατότητα έκπτωσης 25% ΦΠΑ Απριλίου: 
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. (1)

Πλαίσιο 2
(βιομηχανία,  

χονδρεμπόριο, ασφάλιση, 
ελεγκτικές & 

χρηματιστηριακές)

Πλαίσιο 3
(ενέργεια, πρατήρια 

καυσίμων, διαχείριση 
απορριμμάτων και έργα 

υποδομών

  

(1) 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).



Φορολογικά Μέτρα προς Επιχειρήσεις – Πρόσφατες Εξελίξεις
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Φορολογικά

– Διευκρίνιση για την επίσπευση του μέτρου της 
άμεσης επιστροφής φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ:
Σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχων επιστροφής φόρου 
εισοδήματος και ΦΠΑ επιχειρήσεων, ισχύει μέχρι τις 
10.4.2020 η αναστολή της κοινοποίησης πράξεων 
προσωρινού ή οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού 
φόρου ή προστίμου (για λοιπές περιπτώσεις η 
αναστολή ισχύει μέχρι 30.4.2020). (1)

  

Φορολογικά Μέτρα προς Επιχειρήσεις – Πρόσφατες Εξελίξεις

Πλαίσιο 2
(βιομηχανία,  

χονδρεμπόριο, ασφάλιση, 
ελεγκτικές & 

χρηματιστηριακές)

Πλαίσιο 3
(ενέργεια, πρατήρια 

καυσίμων, διαχείριση 
απορριμμάτων και έργα 

υποδομών

Επίπτωση
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1

(1) Ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις.
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Λοιπά Μέτρα και Ελαφρύνσεις

Πλαίσιο 2
(βιομηχανία,  

χονδρεμπόριο, ασφάλιση, 
ελεγκτικές & 

χρηματιστηριακές)

Πλαίσιο 3
(ενέργεια, πρατήρια 

καυσίμων, διαχείριση 
απορριμμάτων και έργα 

υποδομών

Επίπτωση
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Εξελίξεις ΑπριλίουΚατηγορία 
Μέτρων

Πλαίσιο 1
(Αρχικό 
πλαίσιο)

Χρηματοδότηση

2 – Νέο Μέτρο: 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 (υποβολή αιτήσεων 
στην ειδική πλατφόρμα “myBysinessSypport”
της ΑΑΔΕ μέχρι 21.4.2020). (1)



(1) Ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις.
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– Επέκταση εφαρμογής και για όλες τις 
«πληττόμενες» βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις (και 
όχι μόνο για αυτές που τέθηκαν σε αναστολή 
λειτουργίας με κρατική εντολή): Απαλλαγή 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

 



Λοιπά Μέτρα και Ελαφρύνσεις
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Προβληματισμοί

Προβληματισμός για το χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός 
θέσεων εργασίας κατά περίπτωση κάθε μέτρου.

Προβληματισμός για το εάν η διατήρηση του ίδιου 
αριθμού θέσεων εργασίας είναι προϋπόθεση και για την 
εφαρμογή όλων των μέτρων στήριξης ή μόνο των 
μέτρων στα οποία υπάρχει ειδική σχετική αναφορά.
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Ευχαριστώ!

Χρήστος Κρέστας
Γενικός Διευθυντής 
Φορολογικό Τμήμα
KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.
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