
Ελλάδα 
 
Φορολογικά μέτρα - Άμεσα και έμμεσα (π.χ. αναβολές πληρωμών, μειώσεις τιμών…) 
 
Τα μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων που ανακοινώθηκαν τον Μάρτιο του 2020 για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας κορωνοϊού (COVID -19) περιλαμβάνουν: 
 
§ Για επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει ολικώς την λειτουργία τους ή θεωρούνται 

«επηρεασμένες» βάσει Κώδικα Δραστηριότητας Επιχειρήσεων, δόθηκε παράταση έως 
31.08.2020 για την καταβολή ποσών ΦΠΑ (όπως υπολογίζεται στις δηλώσεις ΦΠΑ) και 
σε δόσεις άλλων εκτιμώμενων φορολογικών υποχρεώσεων πληρωτέων από 11.3.2020 
έως 30.4. 2020 χωρίς την επιβολή κυρώσεων ή / και τόκων για καθυστερημένες 
πληρωμές (η παράταση ισχύει επίσης για τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε 
αναστολή από την απασχόληση). 

§ Αναστολή είσπραξης φόρων των εκτιμώμενων φόρων που δεν είχαν καταβληθεί από 
τις 11.3.2020 έως τις 31.8.2020 (η αναστολή ισχύει για τα πρόσωπα που αναφέρονται 
στο παραπάνω μέτρο). 

§ Μείωση του συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - μειώθηκε σε 6% από 24% 
- για ορισμένα προϊόντα που είναι απαραίτητα για την προστασία από το COVID-19 
(όπως μάσκα και γάντια, αντισηπτικά υγρά και μαντηλάκια κ.λπ.) που ισχύει έως την 
τέλος του έτους (31.12.2020). 

§ Επιτάχυνση των επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, όταν τα ποσά επιστροφής 
δεν υπερβαίνουν τα 30.000 ευρώ ανά τύπο φόρου και ανά φορολογούμενο. 

 
Πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλα μέτρα στήριξης θεσπίστηκαν στα τέλη 
Μαρτίου 2020 και τον Απρίλιο 2020 για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
πανδημίας κορωνοϊού (COVID -19). 
 
§ 25% μείωση των εκτιμώμενων υποχρεώσεων σε δόσεις πληρωμών φόρου που 

οφείλονται μεταξύ 30.3.2020 και 30.4.2020 (ο ΦΠΑ και οι παρακρατούμενοι φόροι δεν 
είναι επιλέξιμοι για αυτήν τη μείωση 25%). Η ίδια μείωση και για την ίδια περίοδο 
ισχύει για δόσεις των εκτιμώμενων υποχρεώσεων (όλων των ειδών) που υπόκεινται σε 
ειδικό καθεστώς διακανονισμού. 

§ Ταχύτερη διαδικασία για υπουργικές εγκρίσεις δωρεών αγαθών προς την ελληνική 
κυβέρνηση προς υποστήριξη των προσπαθειών κατά του COVID-19, οι οποίες 
χρειάζονται εγκρίσεις για να εξαιρούνται αυτές οι δωρεές από τον ΦΠΑ. 

§ Δυνατότητα αντιστάθμισης του 25% του ποσού ΦΠΑ που προκύπτει από τις δηλώσεις 
ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου του 2020 (για βιβλία μονής εισόδου) και του Μαρτίου 2020 
(για βιβλία διπλής εισόδου), τα οποία θα είναι έγκαιρα και πλήρως διακανονισμένα 
έως τις 30.4.2020, έναντι εκτιμώμενων φορολογικών υποχρεώσεων οποιουδήποτε 
τύπου που προκύπτει από την 1.5.2020 και μετά. 

§ Σχέδιο χρηματοδότησης μέσω επιστρεπτέας προκαταβολής (για εταιρείες με 1-500 
υπαλλήλους) το οποίο απαλλάσσεται από τον φόρο και δεν μπορεί να καταπέσει ή να 
συμψηφιστεί με τυχόν υποχρεώσεις, με παρατεταμένη περίοδο επιστροφής, χαμηλό 
επιτόκιο και περίοδο χάριτος ενός έτους. 

§ Αναστολή πληρωμής δόσεων κεφαλαίου έως τις 30.9.2020 σχετικά με δάνεια και 
πιστώσεις που είχαν απόδοση έως τις 31.12.2019. 



§ Κάλυψη τόκων πληρωμών δανείων προς εκτέλεση για μεσαίες και μικρές 
επιχειρήσεις για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, καθώς και δυνατότητα 
παράτασης του εν λόγω χρονοδιαγράμματος για δύο ακόμη μήνες, εάν είναι 
απαραίτητο. 

§ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση της Ελληνικής Κυβέρνησης για ενίσχυση 
της ρευστότητας των εταιρειών μέσω της έκδοσης νέων δανείων ως κεφαλαίου 
κίνησης ή για επενδυτικούς σκοπούς, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. 
Αναμένεται να εκδοθούν νομοθετικές διατάξεις για τον προσδιορισμό αυτών των 
μέτρων. 

§ Η ημερομηνία πληρωμής των κινητών αξιών των εταιρειών (επιταγές, 
συναλλαγματικές ισοτιμίες και χαρτονομίσματα), οι οποίες ήταν πληρωτέες στο 
χρονικό διάστημα από 30.03.2020 έως 31.05.2020, αναστέλλεται για 75 ημέρες. 

§ Οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την καταβολή του 40% του 
ενοικίου για τις εμπορικές τους εγκαταστάσεις ή την πληρωμή χρηματοδοτικών 
μισθώσεων για τον μήνα Απρίλιο του 2020 (για τις επιχειρήσεις που αναστέλλουν την 
λειτουργία τους με κρατική εντολή, το μέτρο αυτό ισχύει και για το μίσθωμά τους για 
το μήνα Μάρτιο). 

§ Η παραπάνω μείωση ισχύει επίσης για χρηματοοικονομικές μισθώσεις άλλων 
περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για 
εμπορικούς σκοπούς από τις προηγούμενες εταιρείες. 

 
Άλλα μέτρα - επεκτάσεις 
 
§ Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων: 

o Για δύο μήνες: για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και τέλος χαρτοσήμου με 
προθεσμία εντός Μαρτίου και Απριλίου 2020. 

o Έως τις 29.5.2020: για φόρο κληρονομιάς, φόρο τυχερών παιχνιδιών, φόρο δώρων 
και φόρο γονικής δωρεάς (για τον οποίο δεν έχει συναφθεί συμβολαιογραφική 
πράξη), με προθεσμία εντός Μαρτίου και Απριλίου 2020. 

§ Αναστολή φορολογικών ελέγχων: 
o Η έκδοση προκαταρκτικών σημειώσεων φορολογικής εκτίμησης για φόρους και 

κυρώσεις καθώς και τελικών σημειώσεων φορολογικής εκτίμησης για φόρους και 
ποινές αναστέλλεται έως τις 30.4.2020 (εκτός από περιπτώσεις επιστροφής 
χρημάτων που ολοκληρώνονται μετά από φορολογικό έλεγχο). 

§ Αναστολή διοικητικών προθεσμιών: 
o Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων / επιχειρημάτων κατά προκαταρκτικών 

σημειώσεων αξιολόγησης που εκδόθηκαν, καθώς και η προθεσμία για την 
παρουσίαση βιβλίων ή αρχείων ή οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων που ζητήθηκαν 
από τις φορολογικές αρχές κατά τη διάρκεια των φορολογικών ελέγχων, 
αναστέλλεται έως τις 31.5.2020 (εκτός από επιστρέφει περιπτώσεις που 
ολοκληρώνονται μετά από φορολογικό έλεγχο). Αυτή η αναστολή ισχύει για 
προθεσμίες που δεν έχουν λήξει από τις 11.3.2020 και μετά. 

o Οι προθεσμίες για την υποβολή διοικητικών προσφυγών και αιτημάτων 
αναστολής πληρωμών, που έληξαν ή έληξαν από 11.3.2020 έως 31.5.2020, 
αναστέλλονται για εξήντα (60) ημέρες 

o Εξήντα (60) ημέρες παράτασης των προθεσμιών, η διορία των οποίων χωρίς 
απόφαση της φορολογικής διοίκησης θεωρείται σιωπηλή απόρριψη διοικητικών 



προσφυγών ή αιτήσεων αναστολής πληρωμών (για προθεσμίες που δεν έχουν λήξει 
κατά την περίοδο μεταξύ 20.3.2020 και 31.5.2020 και υπό τον όρο ότι η σχετική 
απόφαση της φορολογικής διοίκησης δεν είχε εκδοθεί έως τις 20.3.2020). 

o Διαδικασίες / μέτρα που λαμβάνονται από το κράτος εναντίον των 
φορολογουμένων προκειμένου να διασφαλιστεί η είσπραξη των εκκρεμών 
φορολογικών υποχρεώσεων αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελέων. 

 
§ Παράταση του καταστατικού της παραγραφής: 

o Το καταστατικό της προθεσμίας εντός του οποίου το κράτος μπορεί να διενεργήσει 
ελέγχους, που λήγει από 30.3.2020 έως 31.5.2020, παρατείνεται στις 31.7.2020. 

 
 
Μέτρα σχετικά με την απασχόληση (π.χ. κρατικά προγράμματα αποζημίωσης, 
εκπαίδευση…) 
 
Εταιρείες των οποίων οι εργασίες έχουν ανασταλεί λόγω κρατικής εντολής 
 
§ Τα μέτρα υποστήριξης για τους υπαλλήλους των εταιρειών αυτής της κατηγορίας είναι 

τα εξής: 
o Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων (εξαιρουμένων ορισμένων κατηγοριών 

εργαζομένων, για παράδειγμα εργαζομένων που εργάζονται από το σπίτι) 
αναστέλλονται κατά την περίοδο αναστολής των επιχειρηματικών εργασιών των 
εργοδοτών. Η αναστολή των συμφωνιών μπορεί να ανακληθεί υπό όρους. 

o Από τις 18.3.2020 και για όσο διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα, απαγορεύονται 
οι απολύσεις ενώ τυχόν απολύσεις που παραβιάζουν τον εν λόγω περιορισμό είναι 
άκυρες. 

o Οι εργαζόμενοι δικαιούνται να εισπράξουν αποζημίωση ειδικού σκοπού στο ποσό 
των 800 ευρώ που επιβαρύνει το κράτος. 

o Η αποζημίωση ειδικού σκοπού δεν μπορεί να κατασχεθεί ή να συμψηφιστεί με 
οποιεσδήποτε χρεώσεις και είναι αφορολόγητη. 

o Πλήρης κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων από το κράτος βάσει του 
συμβατικού μισθού τους. 

§ Ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων εξαιρούνται από τον παραπάνω ειδικό μηχανισμό 
υποστήριξης (για παράδειγμα, εργαζόμενοι που εργάζονται από το σπίτι ή εργαζόμενοι 
των οποίων η σύμβαση εργασίας δεν έχει ανασταλεί λόγω του περιορισμού της 
λειτουργίας των εταιρειών). 

§ Επιπλέον, επιβάλλονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις στους εργοδότες και τους 
εργαζομένους, προκειμένου οι εργαζόμενοί τους να εισπράττουν την αποζημίωση 
ειδικού σκοπού (κατάθεση καταστατικής δήλωσης κ.λπ.). 

 
Επηρεαζόμενες εταιρείες βάσει του Κώδικα Επαγγελματικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 
 
§ Μέχρι τις 20.4.2020, εταιρείες που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία θα μπορούσαν να 

αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους από τις 21.3.2020 (όλοι οι 
εργαζόμενοι ή μέρος αυτών). Η περίοδος εφαρμογής του παραπάνω μέτρου δεν έχει 
παραταθεί. 



§ Η περίοδος αναστολής έχει οριστεί σε 45 ημερολογιακές ημέρες (είτε διαδοχικά είτε 
κατά διαστήματα). Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να ανακληθεί υπό 
όρους. 

§ Οι εργαζόμενοι δικαιούνται να εισπράξουν αποζημίωση ειδικού σκοπού στο ποσό των 
800 ευρώ που επιβαρύνει το κράτος. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού δεν μπορεί να 
κατασχεθεί ή να συμψηφιστεί με οποιεσδήποτε χρεώσεις και είναι αφορολόγητη. 
Πλήρης κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων από το κράτος βάσει του 
συμβατικού μισθού τους. 

§ Επιπλέον, επιβάλλονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις στους εργοδότες και τους 
εργαζομένους, προκειμένου οι εργαζόμενοί τους να εισπράττουν την αποζημίωση 
ειδικού σκοπού (κατάθεση καταστατικής δήλωσης κ.λπ.). 

§ Εταιρείες που επωφελούνται από την παραπάνω δυνατότητα: 
o Δεν είναι δυνατή η απόλυση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής και τυχόν 

τέτοιες απολύσεις κατά παράβαση του σχετικού περιορισμού δεν είναι έγκυρες. 
o Μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο 

αριθμό εργαζομένων για χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο αναστολής. 
§ Έως και το 10% των εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή μπορούν να κληθούν να 

εργαστούν από απόσταση (τηλεργασία) για να καλύψουν εξαιρετικές ανάγκες του 
εργοδότη (ο μισθός που αντιστοιχεί σε αυτήν την περίοδο καταβάλλεται από τον 
εργοδότη και συμψηφίζεται με την αποζημίωση ειδικού σκοπού). 

§ Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να συνδυαστεί με άλλα μέτρα στήριξης 
(διορισμός προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας, μεταφορά υπαλλήλων μεταξύ 
εταιρειών του ίδιου Ομίλου) 

 
Άλλοι κανονισμοί εργασιακών σχέσεων 
 
§ Οι εργοδότες των οποίων η δραστηριότητα επηρεάζεται σημαντικά ή των οποίων η 

δραστηριότητα έχει περιοριστεί μπορούν να μεταφέρουν προσωπικό μεταξύ 
εταιρειών του ίδιου Ομίλου, βάσει αμοιβαίας συμφωνίας και υπό τον όρο ότι δεν 
μειώνεται ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται πριν από τη 
μεταφορά. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης αναμένεται να 
παρατίθενται στις υπουργικές αποφάσεις. 

§ Για περίοδο έως έξι μηνών που αρχίζει στις 20 Μαρτίου 2020, οι εργοδότες μπορούν να 
διορίσουν προσωπικό «ασφαλούς λειτουργίας» ως εξής: 
o Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται τουλάχιστον 2 εβδομάδες σε μηνιαία 

βάση (συνεχώς ή κατά διαστήματα) και 
o Η παραπάνω οργάνωση εργασίας γίνεται σε εβδομαδιαία βάση και καλύπτει 

τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της εταιρείας. 
§ Οι εργοδότες που επιθυμούν να επωφεληθούν από την παραπάνω δυνατότητα δεν 

πρέπει να μειώσουν τον αριθμό των εργαζομένων που εργάζονται για την εταιρεία τη 
στιγμή που το παραπάνω σύστημα έχει εφαρμοστεί και να προχωρήσει στις 
απαιτούμενες ειδοποιήσεις με το Πληροφοριακό Σύστημα ERGANI. Οι λεπτομέρειες για 
την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης αναμένεται να παρατίθενται σε υπουργική 
απόφαση. 

§ Η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού που προβλέπει το νομοθετικό διάταγμα της 11ης 
Μαρτίου 2020 σε γονείς υπαλλήλους ορισμένων εταιρειών (εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας και της παροχής νερού, επιβαρύνονται 



με τη συνεχή προμήθεια της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υγρά 
καύσιμα και νερό, εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή, μεταφορά και 
προμήθεια αγαθών, καύσιμα, φάρμακα και παραϊατρικές προμήθειες σε καταστήματα 
/ εταιρείες που πωλούν τα εν λόγω αγαθά) υπόκειται σε αιτιολογημένη γνώμη της 
διοίκησης των εταιρειών βάσει της θέσης των αιτούντων και καθηκόντων. 

 
§ Οι εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα ισχύοντα όρια της υπερωριακής απασχόλησης 

μπορούν να συνεχίσουν να καταλαμβάνουν τις υπερωρίες των υπαλλήλων τους χωρίς 
την έγκριση του Υπουργείου Εργασίας βάσει γνωμοδότησης του Ανώτατου 
Συμβουλίου Εργασίας υπό όρους. 

§ Ορισμένες εταιρείες μπορούν να αντικαταστήσουν έκτακτα και προσωρινά τον 
περιορισμό της Κυριακής και των δημόσιων αργιών υπό συνθήκες. 

§ Και οι δύο παραπάνω δυνατότητες ισχύουν για περίοδο έως έξι (6) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του νομοθετικού διατάγματος της 14ης Μαρτίου 2020. 

§ Η μέγιστη μείωση εργασίας καλύπτει έως και 6 μήνες (έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2020) 
και έως 2 εβδομάδες μείωση των ωρών εργασίας σε μηνιαία βάση. 

§ Οι βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις εργασίας λόγω μείωσης των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και λόγω του CoVid-19 μπορούν να επιβληθούν μονομερώς (χωρίς τη 
συγκατάθεση των εργαζομένων). 

§ Παροχή άδειας ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους γονείς παιδιών ηλικίας έως 15 ετών. 
§ Οι υπερωρίες που υπερβαίνουν τις 120 ώρες ετησίως δεν απαιτούν προηγούμενη 

έγκριση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τους ημερήσιους περιορισμούς των 
νομικών ωρών εργασίας. 

 
Μέτρα στήριξης κοινωνικής ασφάλισης 
 
§ Παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζομένου) για την απασχόληση Φεβρουαρίου και 
Μαρτίου 2020, που λήγει στις 31.3.2020 και 30.4.2020, έως τις 30.9.2020 και 
31.10.2020 αντίστοιχα. 

§ Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας πληρωμής των δόσεων των διακανονισμένων 
υποχρεώσεων των εργοδοτών βάσει ειδικού διακανονισμού που λήγει στις 31.3.2020 
και μετά. 

§ Τρίμηνη παράταση (από 31.3.2020) της προθεσμίας πληρωμής δόσεων ή 
διακανονισμένων ποσών από υπαλλήλους εταιρειών (οι οποίες έχουν κλειδωθεί ή 
επηρεασθεί σημαντικά βάσει των Κωδικών Δραστηριότητας Επιχειρήσεων). 

§ Αναστολή έως τις 31.8.2020 του δικαιώματος του κράτους να εισπράττει εκκρεμείς 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

§ Πληρωμή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών που 
αντιστοιχούν στο Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2020 και των εκτιμώμενων εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης των προηγούμενων ετών που λήγουν στις 31.3.2020 και 
30.4.2020 αντίστοιχα, σε 4 ίσες μηνιαίες δόσεις που ξεκινούν από την 30.9.2020. 

§ Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας για την πληρωμή των δόσεων των διακανονισμών 
των ελεύθερων επαγγελματιών που λήγουν στις 31.3.2020 και μετά. 

§ Μείωση κατά 25% των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των ελεύθερων 
επαγγελματιών που αντιστοιχούν στον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020 εάν 
καταβληθεί εγκαίρως (και έως τις 10.4.2020).  


