
ΗΠΑ 
 
Φορολογικά μέτρα - Άμεσα και έμμεσα (π.χ. αναβολές πληρωμών, μειώσεις τιμών…) 
 
Α’ Φάση (6 Μαρτίου 2020) - Νόμος περί συμπληρωματικών πιστώσεων 
 
§ Ενίσχυση 8,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αρχική χρηματοδότηση και υποστήριξη της ανάπτυξης 

εμβολίων 
 
Β’ Φάση (18 Μαρτίου 2020) – Στήριξη σε οικογένειες - γονείς 
 
§ Ενίσχυση 105 δισεκατομμυρίων δολαρίων για άδεια ασθενείας επί πληρωμή, ανεργία και 

επισιτιστική βοήθεια 
 
Γ’ Φάση (27 Μαρτίου 2020) – Νόμος περί αρωγής και οικονομικής ασφάλειας 
 
§ Ενίσχυση 2,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για ατομική και επιχειρηματική βοήθεια και οικονομική 

ώθηση 
 
Ανταπόκριση φορολογικής διοίκησης  - Ομοσπονδιακή παράταση φόρου και προθεσμίες πληρωμής 
 
Η Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων (IRS) εξέδωσε δύο ειδοποιήσεις (IRS Notices 2020-18 superseding, IRS 
Notice 2020-17) παρέχοντας σε ορισμένους φορολογούμενους ομοσπονδιακή κατάθεση φόρου και 
απαλλαγή από πληρωμές. 
 
§ Οι Ειδοποιήσεις της Εσωτερικής Υπηρεσίας Εσόδων (IRS) εκδόθηκαν σύμφωνα με την «Διακήρυξη 

έκτακτης ανάγκης» του Προέδρου της 13ης Μαρτίου 2020 σχετικά με την πανδημία κορωνοϊού 
2019. 

§ Οποιοδήποτε άτομο με ομοσπονδιακή πληρωμή φόρου εισοδήματος ή ομοσπονδιακή δήλωση 
φόρου εισοδήματος που οφείλεται στις 15 Απριλίου 2020, επηρεάζεται από την κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης COVID-19 για τους σκοπούς της ειδοποίησης, είναι επιλέξιμη για υποβολή και 
ελάφρυνση προθεσμίας πληρωμής. 

§ Η προθεσμία για την υποβολή ομοσπονδιακών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και την 
πραγματοποίηση ομοσπονδιακών πληρωμών φόρου εισοδήματος που οφείλονται στις 15 Απριλίου 
2020, αναβάλλεται αυτόματα στις 15 Ιουλίου 2020. Οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να 
υποβάλουν το έντυπο 4868 ή το έντυπο 7004 για να υποβάλουν αίτηση για επεκτάσεις για την 
υποβολή των δηλώσεών τους. 

§ Δεν υπάρχει περιορισμός στο ποσό της πληρωμής που μπορεί να αναβληθεί. 
§ Η ελάφρυνση ισχύει μόνο για τις ομοσπονδιακές πληρωμές φόρου εισοδήματος 

(συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών φόρου επί των εισοδημάτων αυτοαπασχόλησης και των 
εκτιμώμενων ομοσπονδιακών πληρωμών φόρου εισοδήματος) που οφείλονται στις 15 Απριλίου 
2020, όσον αφορά το φορολογικό έτος 2019 του πληγέντος φορολογούμενου και τις 
ομοσπονδιακές πληρωμές φόρου εισοδήματος ( συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών φόρου 
εισοδήματος αυτοαπασχόλησης) που οφείλεται στις 15 Απριλίου 2020, για το φορολογικό έτος 2020 
του πληγέντος φορολογούμενου. 

§ Δεν παρέχεται επέκταση από την ειδοποίηση για την πληρωμή ή κατάθεση οποιουδήποτε άλλου 
τύπου ομοσπονδιακού φόρου ή για την κατάθεση οποιασδήποτε ομοσπονδιακής δήλωσης 
πληροφοριών. 

§ Η απαλλαγή επεκτείνεται σε οποιονδήποτε τύπο φορολογούμενου, όπως ένα άτομο, ένα 
καταπίστευμα, ένα κτήμα, μια εταιρεία ή οποιονδήποτε τύπο μη εταιρικής επιχείρησης. 

§ Δεν θα υπάρξουν δεδουλευμένοι τόκοι, κυρώσεις ή προσθήκη φόρου για παράλειψη πληρωμής 
για την περίοδο που αρχίζει στις 15 Απριλίου 2020 και λήγει στις 15 Ιουλίου 2020. Τόκοι, κυρώσεις 
και προσθήκες φόρου σε σχέση με τα ποσά των αναβαλλόμενων ομοσπονδιακών εσόδων οι 
πληρωμές φόρων θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται στις 16 Ιουλίου 2020. 



§ Ορισμένες πολιτείες ή τοπικές κυβερνήσεις έχουν προσφέρει φορολογική ελάφρυνση κατά την 
παράταση του χρόνου για την υποβολή και την πληρωμή των επερχόμενων κρατικών και τοπικών 
φόρων, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες για θέματα όπως το κλείσιμο των πρακτορείων. 

 
Νομοθετική απάντηση στο COVID-19 - Προβλέψεις φόρου επιχειρήσεων 
 
Καθυστέρηση στους φόρους μισθοδοσίας εργοδότη και αυτοαπασχόλησης 
 
§ Οι εργοδότες και οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να αναβάλουν την καταβολή του μεριδίου του 

εργοδότη (6,2%) του φόρου Κοινωνικής Ασφάλισης που διαφορετικά είναι υπεύθυνοι για την 
πληρωμή με προθεσμία μετά την ημερομηνία θέσπισης. 50% των αναβαλλόμενων φόρων 
μισθοδοσίας οφείλονται στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και τα υπόλοιπα ποσά οφείλονται στις 31 
Δεκεμβρίου 2022. 

 
Πίστωση διατήρησης εργαζομένων 
 
§ Ο νόμος προβλέπει μια επιστρεπτέα πίστωση φόρου μισθοδοσίας για το 50% των «ειδικών 

μισθών» που καταβάλλουν ορισμένοι εργοδότες σε εργαζομένους. Η πίστωση διατίθεται σε 
επιλέξιμους εργοδότες που ασκούν συναλλαγές ή επιχειρήσεις κατά το ημερολογιακό έτος 2020 των 
οποίων: (1) Οι εργασίες είχαν ανασταλεί πλήρως ή εν μέρει, λόγω εντολών κυβερνητικής 
οντότητας που σχετίζονται με την κρίση COVID-19 ή (2) Οι μικτές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 
περισσότερο από 50% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Για εργοδότες με 
περισσότερους από 100 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, οι ειδικοί μισθοί είναι οι μισθοί που 
καταβάλλονται στους εργαζομένους όταν δεν παρέχουν υπηρεσίες λόγω των συνθηκών COVID-19. 
Για επιλέξιμους εργοδότες με 100 ή λιγότερους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, όλοι οι μισθοί 
εργαζομένων πληρούν τις προϋποθέσεις για την πίστωση. Η πίστωση περιορίζεται στα πρώτα 
10.000 δολλάρια αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των παροχών υγείας, που καταβάλλονται 
στον υπάλληλο. Η πίστωση επιστρέφεται στο βαθμό που υπερβαίνει τον εργοδότη μέρος των 
φόρων κοινωνικής ασφάλισης που μειώνεται με την άδεια ασθενείας επί πληρωμή και η 
επεκταμένη οικογενειακή και ιατρική άδεια με αμειβόμενη βάση θεσπίζει τη νομοθεσία της 2ης 
φάσης του κορωνοϊού. Η πρόβλεψη ισχύει για τους μισθούς που καταβλήθηκαν ή 
πραγματοποιήθηκαν από τις 13 Μαρτίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 
Τροποποίηση του ορίου φιλανθρωπικής εισφοράς για εταιρείες 
 
§ Ο νόμος αυξάνει τους περιορισμούς στις παρακρατήσεις για φιλανθρωπικές συνεισφορές για 

εταιρείες οι οποίες συνεισφέρουν σε μετρητά ή ορισμένα αποθέματα τροφίμων το 2020 σε 25% 
του φορολογητέου εισοδήματος, υπό την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών. 

Αλλαγές στους κανόνες καθαρής λειτουργικής απώλειας 

§ Αναστολή 80% καθαρής λειτουργικής απώλειας του περιορισμού φορολογητέου εισοδήματος για 
την περίοδο 2018-2020: Ο νόμος περί φορολογικών περικοπών και θέσεων εργασίας επέβαλε το 
80% του φορολογητέου περιορισμού εισοδήματος στη χρήση καθαρών λειτουργικών ζημιών, ο 
οποίος ισχύει για τις καθαρές λειτουργικές ζημιές που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που ξεκινούν 
μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Ο νόμος αναστέλλει προσωρινά τον περιορισμό του 80% του 
φορολογητέου εισοδήματος από τη χρήση καθαρής λειτουργικής ζημίας για φορολογικά έτη που 
ξεκινούν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021, επιτρέποντας έτσι στους εταιρικούς φορολογούμενους 
να χρησιμοποιούν την καθαρή λειτουργική ζημία για την πλήρη αντιστάθμιση του φορολογητέου 
εισοδήματος κατά τα έτη αυτά ανεξάρτητα από το έτος κατά το οποίο προέκυψε η λειτουργική 
ζημία. 

§ Πενταετής μεταφορά καθαρή λειτουργική απώλειας που επιτρέπεται γενικά για τα 2018, 2019 και 
2020: Ο νόμος παρέχει στους φορολογούμενους πενταετή περίοδο μεταφοράς για καθαρή 
λειτουργική ζημία που προκύπτει σε φορολογικά έτη που ξεκινούν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και 



πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 (δηλαδή, ημερολογιακά έτη 2018, 2019 και 2020). Οι 
φορολογούμενοι μπορούν να επιλέξουν να παραιτηθούν ολόκληρης της πενταετούς περιόδου 
επιστροφής σε σχέση με την καθαρή λειτουργική απώλεια ενός συγκεκριμένου έτους, με τις εκλογές 
να είναι αμετάκλητες. 

Προσωρινές αλλαγές στους κανόνες απαγόρευσης εξόδων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος (ενότητα 
163 (ι)) 
 
§ Για φορολογικά έτη που ξεκινούν το 2019 και το 2020, το όριο 30% για το προσαρμοσμένο 

φορολογητέο εισόδημα αυξάνεται στο 50% για τις εταιρείες. Για εταιρικές σχέσεις, ο κανόνας του 
50% του προσαρμοσμένου φορολογητέου εισοδήματος σε αντίθεση με το 30% δεν ισχύει για ένα 
φορολογικό έτος εταιρικής σχέσης που ξεκινά το 2019, αλλά (εκτός εάν κάποιος συνεργάτης 
επιλέξει διαφορετικά) για οποιοδήποτε από τα έξοδα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για το 2019 
της εταιρικής σχέσης που κατανέμεται σε εταίρος. 50% του εν λόγω πλεονάζοντος κόστους 
επιχειρηματικού τόκου θα αντιμετωπίζεται ως επιχειρηματικός τόκος που καταβάλλεται ή 
συγκεντρώνεται από τον εταίρο κατά το πρώτο φορολογικό έτος που ξεκινάει το 2020 και δεν θα 
υπόκειται στα όρια του τμήματος 163 (ι).  

§ Ο νόμος επιταχύνει την ικανότητα των εταιρειών να χρησιμοποιούν τις υπόλοιπες ελάχιστες 
πιστώσεις φόρου που έχουν. Ο νόμος επιτρέπει πλέον πίστωση 50% για το 2018 και πίστωση 100% 
για το 2019, με δυνατότητα επιλογής για διεκδίκηση ολόκληρου του επιστρεφόμενου ποσού 
πίστωσης για το 2018. Απαλλαγή από τους κανόνες περιορισμού ζημιών για μη φορολογούμενους 

§ Αναστέλλει τον περιορισμό της υπέρβασης επιχειρηματικής απώλειας σύμφωνα με το άρθρο 461 (l) 
για φορολογικά έτη που ξεκινούν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 (δηλαδή, ημερολογιακά έτη 
2018, 2019 και 2020).  

§ Ο νόμος τροποποιεί την περίοδο ανάκτησης για ειδική βελτίωση ιδιοκτησίας σε 15 χρόνια (20 έτη 
για ADS). Η αλλαγή επιτρέπει την ειδική βελτίωση ιδιοκτησίας να αποσβένεται στα 15 έτη που είναι 
επιλέξιμα για την πρόσθετη αφαίρεση απόσβεσης πρώτου έτους («απόσβεση μπόνους») στην 
ενότητα 168 (k). Λόγω του γεγονότος ότι αυτή η αλλαγή είναι μια τεχνική διόρθωση του νόμου περί 
φορολογικών περικοπών και θέσεων εργασίας και επομένως έχει ισχύ από τις 22 Δεκεμβρίου 2017, 
ισχύει για τα περιουσιακά στοιχεία που τέθηκαν σε λειτουργία μετά το 2017. Η ιδιοκτησία με ειδική 
βελτίωση είναι οποιαδήποτε βελτίωση στο εσωτερικό ενός μη οικιστικού κτιρίου που τίθεται σε 
λειτουργία μετά την αρχική θέση του κτιρίου σε ημερομηνία λειτουργίας εκτός από βελτιώσεις που 
οφείλονται σε ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, μεγεθύνσεις κτιρίων ή στο εσωτερικό δομικό 
πλαίσιο του κτηρίου. 

 
Νομοθετική απάντηση στο COVID-19 - Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 
 
Φόρος αεροπορίας «διακοπές» 
 
§ Ο νόμος προβλέπει μια «ελάφρυνση των ειδικών φόρων κατανάλωσης» από τους φόρους που 

επιβάλλονται από τα άρθρα 4261 και 4271 του Κώδικα για ποσά που καταβάλλονται για 
αεροπορική μεταφορά προσώπων και περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ποσών 
που καταβάλλονται για το δικαίωμα δωρεάν ανάθεσης ή μειωμένης χρέωσης αεροπορικής 
μεταφοράς.  

 
Προσωρινή εξαίρεση από ειδικούς φόρους κατανάλωσης που σχετίζεται με το αλκοόλ που 
χρησιμοποιείται στα απολυμαντικά χεριών 
 
§ Ο νόμος προβλέπει μια προσωρινή εξαίρεση ενός έτους από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για την 

απομάκρυνση των αποσταγμένων οινοπνευματωδών ποτών για χρήση ή που περιέχονται σε 
απολυμαντικό στο χέρι. 

 
Νομοθετική απάντηση στο COVID-19, μεμονωμένες φορολογικές διατάξεις 
 



Προσωρινός αποκλεισμός για παροχές αποπληρωμής δανείου από εργοδότες 
 
§ Ο νόμος επιτρέπει στον εργοδότη να παρέχει ένα αφορολόγητο φοιτητικό επίδομα αποπληρωμής 

δανείου στους εργαζομένους. Ένας εργοδότης μπορεί να συνεισφέρει έως 5.250 δολάρια ετησίως 
στα φοιτητικά δάνεια ενός εργαζομένου και η πληρωμή δεν θα συμπεριλαμβάνεται στο εισόδημα 
των εργαζομένων. Η πρόβλεψη είναι πραγματικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 
ημερομηνίας θέσης και της 1ης Ιανουαρίου 2021. 

 
Προσωρινή παραίτηση από πρόωρη ποινή ανάληψης για ορισμένες αποσύρσεις από εγκεκριμένα 
προγράμματα συνταξιοδότησης 
 
§ Ο νόμος προβλέπει ότι το πρόστιμο 10% για πρόωρη ανάληψη από έναν ειδικό λογαριασμό 

συνταξιοδότησης παραιτείται για ορισμένες διανομές έως και 100.000 δολάρια για 
συγκεκριμένους σκοπούς που σχετίζονται με κορωνοϊό, με την επιφύλαξη κανόνων σχετικά με τη 
φορολογία και την αποπληρωμή. 

 
Προσωρινή παραίτηση από τους ελάχιστους κανόνες διανομής για ορισμένα σχέδια και 
λογαριασμούς 
 
§ Ο νόμος παραιτείται από τους απαιτούμενους ελάχιστους κανόνες διανομής για το ημερολογιακό 

έτος 2020 για ορισμένα προγράμματα καθορισμένων εισφορών και ατομικού λογαριασμού 
συνταξιοδότησης. 

 
Παράταση προθεσμίας συνεισφορών κανόνων χρηματοδότησης προγράμματος ενός εργοδότη 
 
§ Ο νόμος παρέχει στις εταιρείες σύνταξης ενός εργοδότη πρόσθετο χρόνο για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων χρηματοδότησης. Οι ελάχιστες απαιτούμενες εισφορές σε συνταξιοδοτικά 
προγράμματα ενός εργοδότη που διαφορετικά θα έπρεπε να καταβληθούν κατά τη διάρκεια του 
2020 μπορούν να κατατεθούν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

 
 
Μέτρα οικονομικής τόνωσης (π.χ. δάνεια, μορατόριουμ για αποπληρωμή χρεών…) 
 
Τραπεζικές Ρυθμιστικές Αρχές 
 
Στο ρόλο της, ως κεντρική τράπεζα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων (FRB) δημιούργησε 
πολλαπλές διευκολύνσεις για την υποστήριξη της ροής πίστωσης στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, 
όπως: 
 
§ Εμπορική διευκόλυνση χρηματοδότησης χαρτιού (CPFF) για την αγορά μη ασφαλούς και 

υποστηριζόμενου από περιουσιακά στοιχεία χαρτιού με ονομαστική τιμή τουλάχιστον A1 / P1 / F1 
(από τις 17 Μαρτίου 2020) απευθείας από επιλέξιμες εταιρείες, που ορίζονται ως εκδότες 
εμπορικού χαρτιού στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εκδοτών των ΗΠΑ με ξένη μητρική 
εταιρεία. Οι αγορές βάσει του CPFF θα συνεχιστούν έως τις 17 Μαρτίου 2021, εκτός εάν 
παραταθούν από την ομοσπονδιακή τράπεζα αποθεμάτων (FRB). 

§ Μια πιστωτική διευκόλυνση πρωτοπόρου εμπόρου (PDCF) για να προσφέρει χρηματοδότηση 
διάρκειας μίας ημέρας και διάρκειας έως και 90 ημερών στους κύριους εμπόρους της Federal 
Reserve Bank της Νέας Υόρκης. Η πίστωση που παρέχεται σε πρωτογενείς αντιπροσώπους στο 
πλαίσιο αυτής της διευκόλυνσης μπορεί να εξασφαλιστεί από ένα ευρύ φάσμα χρεογράφων 
επενδυτικού βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών χρεογράφων και των δημοτικών 
ομολόγων, καθώς και από ένα ευρύ φάσμα μετοχών. Το PDCF θα τεθεί σε ισχύ για τουλάχιστον έξι 
μήνες και μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις προϋποθέσεις. 

§ Μια διευκόλυνση ρευστότητας αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς (MMLF) που θα παρέχει 
δάνεια σε επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα εξασφαλίζονται από περιουσιακά στοιχεία 



υψηλής ποιότητας που αγοράζονται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από αμοιβαία κεφάλαια της 
χρηματαγοράς. Τα «επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» ορίζονται ως θεματοφύλακες των 
Η.Π.Α., εταιρείες χαρτοφυλακίου των ΗΠΑ και υποκαταστήματα και πρακτορεία αλλοδαπών 
τραπεζών των ΗΠΑ. Τα περιουσιακά στοιχεία υψηλής ποιότητας περιλαμβάνουν μη εγγυημένα και 
ασφαλισμένα εμπορικά χαρτιά, τίτλους πρακτορείων και τίτλους Δημοσίου. Οι επεκτάσεις 
πιστώσεων βάσει του MMLF θα είναι διαθέσιμες έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2020, εκτός εάν η 
διευκόλυνση επεκταθεί από το FRB. 

§ Η Πρωτοβάθμια Εταιρική Πιστωτική Διευκόλυνση (PMCCF) για νέες εκδόσεις ομολόγων και 
δανείων. Αυτή η διευκόλυνση είναι ανοιχτή σε εταιρείες επενδυτικού βαθμού και θα παρέχει 
χρηματοδότηση γέφυρας τεσσάρων ετών. Οι δανειολήπτες μπορούν να επιλέξουν να αναβάλουν τις 
πληρωμές τόκων και κεφαλαίων κατά τους πρώτους έξι μήνες του δανείου, με δυνατότητα 
επέκτασης κατά τη διακριτική ευχέρεια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, προκειμένου να έχουν στη 
διάθεσή τους επιπλέον μετρητά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή υπαλλήλων 
και προμηθευτών. 

§ Η Διευκόλυνση Εταιρικής Πιστωτικής Διευκόλυνσης (SMCCF) για την παροχή ρευστότητας για 
εκκρεμή εταιρικά ομόλογα. Το SMCCF θα αγοράσει στη δευτερογενή αγορά εταιρικά ομόλογα που 
εκδίδονται από εταιρείες επενδυτικού βαθμού των ΗΠΑ και χρηματιστηριακά κεφάλαια εισηγμένα 
στις ΗΠΑ των οποίων ο επενδυτικός στόχος είναι να παρέχει ευρεία έκθεση στην αγορά εταιρικών 
ομολόγων επενδυτικού βαθμού των ΗΠΑ. 

§ Η Διευκόλυνση Δανεισμού Χρεογράφων με Εγγύηση Περιουσιακών Στοιχείων (TALF), για την 
υποστήριξη της ροής πίστωσης στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Το TALF θα επιτρέψει την 
έκδοση τίτλων που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία (ABS) που υποστηρίζονται από 
φοιτητικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτων, δάνεια με πιστωτικές κάρτες, δάνεια με εγγύηση από τη 
Small Business Administration (SBA) και ορισμένα άλλα περιουσιακά στοιχεία. 

 
Κρατικές κανονιστικές ενέργειες 
 
Δουλεύοντας συλλογικά μέσω της Διάσκεψης των Εποπτικών Αρχών της Κρατικής Τράπεζας (CSBS), 
μεμονωμένα κράτη συμμετείχαν στην απελευθέρωση κοινής διαπεριφερειακής καθοδήγησης με τις 
ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως: 
 
§ Δημοσιεύοντας μια δήλωση που ενθαρρύνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να «συνεργάζονται 

εποικοδομητικά» με τους δανειολήπτες και άλλους πελάτες σε περιοχές που επηρεάζονται από το 
COVID-19 για να βοηθήσουν στην κάλυψη των οικονομικών αναγκών των πελατών. Οι Οργανισμοί 
δεσμεύτηκαν να παρέχουν την κατάλληλη ρυθμιστική βοήθεια σε θιγόμενα ιδρύματα, εργαζόμενοι 
για την ελαχιστοποίηση των διαταραχών και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τις εξετάσεις και 
τις επιθεωρήσεις, και την επιτάχυνση των αναθεωρήσεων των αιτημάτων για την παροχή πιο βολικά 
διαθέσιμων υπηρεσιών σε επηρεαζόμενους πελάτες. 

§ Έκδοση δήλωσης σχετικά με τις τροποποιήσεις δανείων και την αναφορά (από κοινού με τις 
ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές τραπεζών). 

§ Ενημέρωση δήλωσης για τον προγραμματισμό πανδημίας, η οποία προσδιορίζει ενέργειες που 
πρέπει να αναλάβουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανές 
δυσμενείς επιπτώσεις μιας πανδημίας. 

 
Παρομοίως, η Εθνική Ένωση Επιτρόπων Ασφαλίσεων (NAIC) εξέδωσε μια σύντομη περιγραφή των 
τύπων ασφάλισης που μπορεί να έχουν προβλέψεις και αποκλεισμούς που προκλήθηκαν από το 
ξέσπασμα του COVID-19, όπως υγεία, ταξίδια, ζωή, συνέχεια των επιχειρήσεων, αποζημίωση των 
εργαζομένων και γενική ευθύνη και ασφάλιση διευθυντών και αξιωματικών. 
 
Ξεχωριστά, ένας αυξανόμενος αριθμός μεμονωμένων κρατικών ασφαλιστικών ρυθμιστικών αρχών 
έχουν αναλάβει ενέργειες που ζητούν ή / και απαιτούν από τους ασφαλιστές να επεκτείνουν τις 
πληρωμές ασφαλίστρων και να μην ακυρώσουν ή να μην ανανεώσουν συμβόλαια κατά τη διάρκεια της 
κρίσης. Για παράδειγμα: 
 



§ Το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης παρείχε οδηγίες στις ασφαλιστικές 
εταιρείες να «κάνουν το ρόλο τους για την ανακούφιση των δυσμενών επιπτώσεων που 
προκαλούνται από το COVID-19 σε εκείνους τους καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις που 
μπορούν να αποδείξουν οικονομική δυσκολία που προκαλείται από το COVID-19», 
συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς καταλυμάτων, αυξάνοντας πόροι για αξιώσεις και 
προληπτική προσέγγιση πελατών. 

§ Στη συνέχεια, η Νέα Υόρκη απαίτησε από τους εκδότες συμβάσεων ασφάλισης ζωής και 
προσόδων, ασφαλιστές ακινήτων και ατυχημάτων και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς premium 
να παρέχουν ανακούφιση στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις της Νέας Υόρκης που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω του COVID-19. Οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσκολίες λόγω του COVID-19 μπορούν να αναβάλουν την πληρωμή ασφαλίστρων 
ζωής για ενενήντα (90) ημέρες. Οι καταναλωτές και οι μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσκολίες λόγω του COVID-19 μπορούν να αναβάλουν την καταβολή ασφαλίστρων για 
ασφάλιση ακινήτων και ατυχημάτων για εξήντα (60) ημέρες. 

 
Ο νόμος περί βοήθειας, ανακούφισης και οικονομικής ασφάλειας από τον κορωνοϊό παρέχει 
περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε επείγουσα βοήθεια σε άτομα και επιχειρήσεις σε 
διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των δανείων, των άμεσων πληρωμών και των ασφαλιστικών 
παροχών που αποσκοπούν στη μείωση των οικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας του κοροναϊού. ή 
COVID-19. 
 
Αμοιβές Εργαζομένων και Απασχολούμενων 
 
Παροχή 349 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε άμεσες πιστώσεις για εγγυήσεις δανείων Μικρών 
Επιχειρήσεων (SBA) και πρόσθετη χρηματοδότηση για προγράμματα διαχείρισης μικρών επιχειρήσεων 
και ανακούφιση σε δανειολήπτες και δανειστές μικρών επιχειρήσεων. Τα κυριότερα σημεία 
περιλαμβάνουν: 
 
§ Ένα νέο «Πρόγραμμα Προστασίας Μισθών» στο πλαίσιο του προγράμματος δανείων του τμήματος 

7 α) της διαχείρισης μικρών επιχειρήσεων. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν: 
o Ένα μέγιστο ποσό δανείου 10 εκατομμυρίων δολαρίων (με βάση το κόστος μισθοδοσίας) και 

ένα μέγιστο επιτόκιο 4%. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις για τα δάνεια θα επεκταθούν ώστε να 
περιλαμβάνουν μισθούς υπαλλήλων, ιατρική άδεια, ασφάλιστρα, στεγαστικά δάνεια, ενοίκια 
και πληρωμές κοινής ωφέλειας. Τα δάνεια θα λάβουν 100% κρατική εγγύηση έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020. 

o Επιλεξιμότητα για συμμετοχή ορισμένων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, οργανώσεων 
βετεράνων ή φυλετικών επιχειρήσεων, καθώς και μεμονωμένων ιδιοκτητών και ανεξάρτητων 
εργολάβων. Η επιλεξιμότητα του δανειολήπτη θα εξετάσει εάν ο δανειολήπτης λειτουργούσε 
στις 15 Φεβρουαρίου 2020 αντί για δυνατότητα αποπληρωμής. 

o Αναβαλλόμενες πληρωμές κεφαλαίου, τόκων και τελών για έως ένα έτος. 
o Ένα μηδενικό ποσοστό ρυθμιστικού συντελεστή κεφαλαίου και προσωρινή ανακούφιση από 

γνωστοποιήσεις αναδιάρθρωσης προβληματικών χρεών (TDR). Ενότητα 1102. 
o Περιορισμένη αποπληρωμή δανείου για ποσά που δαπανώνται για το κόστος μισθοδοσίας, τα 

ενοίκια και τις πληρωμές κοινής ωφέλειας, καθώς και για πληρωμές τόκων για υποθήκες για 
δανειολήπτες που ισχύουν. Το ποσό που «συγχωρείται» θα μειωθεί με οποιαδήποτε μείωση 
των έκτακτων εργαζομένων.  

§ Διευρυμένη επιλεξιμότητα για δάνεια οικονομικών ζημιών (EIDL). Ενότητα 1110. 
§ Αυξάνεται στο όριο επιλεξιμότητας για υποβολή στο υποκεφάλαιο V του κεφαλαίου 11 του Κώδικα 

Πτώχευσης των ΗΠΑ για να συμπεριλάβει επιχειρήσεις με χρέη έως και 7,5 εκατομμύρια δολάρια· 
η αύξηση θα λήξει μετά από ένα έτος. Ενότητα 1113. 

 
Οικονομική σταθεροποίηση και βοήθεια σε σοβαρά πληγεντες τομείς της οικονομίας των Ηνωμένων 
Πολιτειών 
 



Οι διατάξεις σε αυτήν την ενότητα κατευθύνονται προς την παροχή πίστωσης και ρευστότητας σε 
μικρές επιχειρήσεις και αγορές. Πολλοί έχουν προσωρινό χαρακτήρα και γενικά θα λήξουν στις αρχές 
Δεκεμβρίου 31, 2020 ή την ημερομηνία κατά την οποία τερματίζεται η εθνική έκτακτη ανάγκη. 
Ορισμένες διατάξεις κωδικοποιούν τις ενέργειες που είχαν ληφθεί προηγουμένως από ομοσπονδιακές 
υπηρεσίες. Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν: 
 
§ Συνολικά 500 δισεκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν στο Ταμείο Σταθεροποίησης Συναλλαγών 

του Ταμείου (ΕΚΤ) για δάνεια, εγγυήσεις δανείων και άλλες επενδύσεις. Το μεγαλύτερο μέρος 
αυτών των κεφαλαίων, 454 δισεκατομμύρια δολάρια, θα διατεθούν στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα 
Αποθεμάτων (FRB) για να υποστηρίξει τις πιστώσεις και τις ρευστότητές του για επιλέξιμες 
επιχειρήσεις, πολιτείες και δήμους. Τα υπόλοιπα θα είναι διαθέσιμα ως απευθείας δάνεια σε 
αερομεταφορείς επιβατών και φορτίων και σε συναφείς επιχειρήσεις και άλλες επιχειρήσεις που 
θεωρούνται σημαντικές για την εθνική ασφάλεια. Εάν αυτά τα κεφάλαια δεν χρησιμοποιηθούν 
πλήρως, το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να κάνει εγγυήσεις δανείων και δανείων ή άλλες 
επενδύσεις σε προγράμματα ή διευκολύνσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Αποθεμάτων. 

 
o Ο δανεισμός μέσω οποιασδήποτε από τις διευκολύνσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας 

Αποθεμάτων πρέπει να βασίζεται σε ευρεία βάση, με επαλήθευση ότι κάθε συμμετέχων δεν 
είναι αφερέγγυος και δεν μπορεί να λάβει επαρκή χρηματοδότηση αλλού. Δεν επιτρέπεται η 
συγχώρεση δανείου σε καμία τέτοια πιστωτική διευκόλυνση. 

o Το Υπουργείο Οικονομικών «θα προσπαθήσει να αναζητήσει την εφαρμογή ενός προγράμματος 
ή διευκόλυνσης» μέσω της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Αποθεμάτων που παρέχει 
χρηματοδότηση σε τράπεζες και άλλους δανειστές που κάνουν απευθείας δάνεια σε μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς και επιλέξιμες επιχειρήσεις με 500 έως 10.000 υπαλλήλους. Οι 
όροι θα περιλαμβάνουν την απαίτηση να χρησιμοποιούνται τα κεφάλαια για τη διατήρηση 
τουλάχιστον του 90% του εργατικού δυναμικού του οργανισμού. Αυτό θα ήταν ξεχωριστό από 
και δεν θα επηρέαζε το πρόγραμμα δανεισμού του κεντρικού δρόμου της Ομοσπονδιακής 
Τράπεζας Αποθεμάτων. 

o Οι όροι άμεσου δανεισμού περιλαμβάνουν επαρκή ασφάλεια δανείου, διάρκεια δανείου όχι 
μεγαλύτερη των 5 ετών · περιορισμοί αγοράς μετοχών και μερισμάτων · τουλάχιστον 90% 
διατήρηση της απασχόλησης στις 24 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 · χωρίς 
συγχώρεση δανείου. Επιχείρηση με έδρα τις Η.Π.Α. με κυρίως υπαλλήλους των Η.Π.Α. Ενότητα 
4003. 

 
Στο Υπουργείο Οικονομικών θα συσταθεί Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή για την Ανάκαμψη της 
Πανδημίας για τη διεξαγωγή, την εποπτεία και τον συντονισμό των ελέγχων και των ερευνών σχετικά με 
την πραγματοποίηση, την αγορά, τη διαχείριση και την πώληση δανείων, εγγυήσεων δανείων και άλλων 
επενδύσεων που πραγματοποιούνται από τον Υπουργό Οικονομικών βάσει αυτού Τίτλος. Ενότητα 4018. 
Θα δημιουργηθεί μια Επιτροπή Παρακολούθησης του Κογκρέσου · η Επιτροπή θα λήξει στις 30 
Σεπτεμβρίου 2025. 
 
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων (FRB) ανακοίνωσε νέες πιστωτικές διευκολύνσεις: 
 
§ Η Διευκόλυνση Ρευστότητας του Προγράμματος Προστασίας Μισθών (PPLF) θα επεκτείνει 

πιστώσεις σε επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προέρχονται από δάνεια του 
Προγράμματος Προστασίας Μισθών, λαμβάνοντας τα δάνεια ως ασφάλεια στην ονομαστική τους 
αξία. 

§ Το πρόγραμμα “Main Street Lending”, το οποίο θα αγοράσει δάνεια έως 600 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι εταιρείες που έχουν εκμεταλλευτεί το Πρόγραμμα 
Προστασίας Μισθών μπορούν επίσης να πάρουν δάνεια από την Main Street. 

§ Επέκταση, σε μέγεθος και εύρος, των Πρωτογενών και Δευτερογενών Διευκολύνσεων Εταιρικής 
Πιστωτικής Αγοράς (PMCCF και SMCCF), καθώς και του Όρου Παροχής Κεφαλαιακών Δανείων 
(TALF). 



§ Η Δημοτική Διευκόλυνση Ρευστότητας, η οποία θα προσφέρει έως 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε 
δανεισμό σε πολιτείες και δήμους. 

§ Μια διευκόλυνση προσωρινής συμφωνίας επαναγοράς για ξένες και διεθνείς νομισματικές αρχές - 
το “FIMA Repo Facility”. 

 
Τραπεζικές Ρυθμιστικές Αρχές 
 
Οι ομοσπονδιακοί τραπεζικοί οργανισμοί (FRB, OCC, FDIC) έχουν:  
 
Εκδώσει έναν ενδιάμεσο τελικό κανόνα που επιτρέπει στους τραπεζικούς οργανισμούς που εφαρμόζουν 
τη μεθοδολογία Τρέχουσας Αναμενόμενης Πιστωτικής Απώλειας (CECL) του FASB πριν από το τέλος του 
2020 την επιλογή να καθυστερήσει για δύο χρόνια μια εκτίμηση της επίδρασης της CECL στο 
ρυθμιστικό κεφάλαιο, σε σχέση με την επίδραση της μεθοδολογίας των ζημιών στην ρυθμιστικό 
κεφάλαιο, ακολουθούμενο από τριετή μεταβατική περίοδο για τη σταδιακή κατάργηση του συνολικού 
ποσού των κεφαλαιουχικών παροχών που παρέχονται κατά την αρχική διετή καθυστέρηση. Ο 
προσωρινός τελικός κανόνας δεν αντικαθιστά την τρέχουσα τριετή εναλλακτική επιλογή που είναι 
διαθέσιμη στον τελικό κανόνα του 2019 για τις εταιρείες. Οι τραπεζικοί οργανισμοί που έχουν ήδη 
υιοθετήσει τις τρέχουσες αναμενόμενες πιστωτικές απώλειες έχουν την επιλογή να επιλέξουν την τριετή 
μεταβατική επιλογή που περιλαμβάνεται στον κανόνα τρέχουσες αναμενόμενες πιστωτικές απώλειες 
του 2019 ή την πενταετή μετάβαση που περιλαμβάνεται στον ενδιάμεσο τελικό κανόνα, ξεκινώντας από 
την 31η Μαρτίου 2020, Call Report ή FR Y -9Γ. Οι μηχανισμοί της Πενταετούς Μεταβατικής Διάταξης 
περιγράφονται στον κανόνα, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των διατάξεων του νόμου CARES, 
που επιτρέπουν στους ασφαλισμένους θεματοφύλακες, συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών ενώσεων, 
τραπεζικών εταιρειών χαρτοφυλακίου ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές τους να επιλέξουν να 
καθυστερήσουν προσωρινά συμμόρφωση με τη μεθοδολογία FASB τρέχουσες αναμενόμενες πιστωτικές 
απώλειες. Μια τέτοια επιλογή θα λήξει νωρίτερα στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ή την ημερομηνία κατά την 
οποία τερματίζεται η εθνική έκτακτη ανάγκη. 
 
§ Ανακοίνωσε μια περίοδο χάριτος 30 ημερών για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να υποβάλουν τις 

Αναφορές κλήσεων στις 31 Μαρτίου 2020 μετά την επίσημη προθεσμία κατάθεσης. Η 
Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων ανακοίνωσε χωριστά ότι θα επιτρέψει σε μικρά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με συνολικό ενεργητικό ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή 
λιγότερο να υποβάλουν τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις των Τραπεζικών Εταιρειών 
Συμμετοχών (FR Y-9C) ή τις Οικονομικές Καταστάσεις των Θυγατρικών των Η.Π.Α. -11) εντός 30 
ημερών από την επίσημη προθεσμία κατάθεσης. 

§ Ανακοινώθηκαν αλλαγές στον υπολογισμό των Αναλογικών Συγκεντρώσεων Πιστώσεων για την 
Αναλογία Μόχλευσης της Τράπεζας της Κοινότητας. 

§ Υπό την προϋπόθεση ότι τα ιδρύματα αποθεματοποίησης και οι εταιρείες χαρτοφυλακίου 
θεματοφύλακα που υπόκεινται στον κανόνα κεφαλαίου ενδέχεται να επιταχύνουν την εφαρμογή 
του κανόνα «τυποποιημένης προσέγγισης για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου 
αντισυμβαλλομένου», επίσης γνωστός ως SA-CCR, με βάση τις καλύτερες προσπάθειες για το 
πρώτο τρίμηνο του 2020. Η ημερομηνία ισχύος του κανόνα SA-CCR παραμένει 1 Απριλίου 2020 και η 
υποχρεωτική ημερομηνία συμμόρφωσης θα παραμείνει την 1η Ιανουαρίου 2022. 

§ Εκδίδει μια διαπεριφερειακή δήλωση με την CFPB και το NCUA για να ενθαρρύνουν τις τράπεζες, 
τις αποταμιευτικές ενώσεις και τις πιστωτικές ενώσεις να προσφέρουν υπεύθυνα δάνεια μικρού 
δολαρίου στους καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις μέσω μιας ποικιλίας δομών, όπως 
ανοιχτών γραμμών πίστωσης, κλειστής δόσης δάνεια, ή κατάλληλα δομημένα δάνεια μίας 
πληρωμής. 

§ Εκδίδει έναν ενδιάμεσο τελικό κανόνα που επιτρέπει στους τραπεζικούς οργανισμούς να 
«εξουδετερώσουν» τις επιπτώσεις των ρυθμιστικών κεφαλαίων από τη συμμετοχή στη 
Διευκόλυνση Ρευστότητας του Προγράμματος Προστασίας Μισθών και να διευκρινίσει ότι 
εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής στάθμισης στα δάνεια που καλύπτονται από το πρόγραμμα 
προστασίας μισθών για κεφαλαιακούς σκοπούς. 



§ Εκδίδει δύο ενδιάμεσους τελικούς κανόνες για την προσωρινή τροποποίηση του λόγου μόχλευσης 
της κοινοτικής τράπεζας και την πρόβλεψη μιας περιόδου μετάβασης και χάριτος. Από το δεύτερο 
τρίμηνο του 2020, ο δείκτης θα οριστεί στο 8%. Θα αυξηθεί σε 8,5 τοις εκατό για το ημερολογιακό 
έτος 2021 και 9 τοις εκατό μετά. 

§ Εκδίδει διυπηρεσιακές δηλώσεις με το Γραφείο Οικονομικής Προστασίας Καταναλωτών και τη 
Διάσκεψη των Εποπτών της Κρατικής Τράπεζας για: 

 
o Αναθεώρηση της προηγούμενης δήλωσής τους σχετικά με τις τροποποιήσεις δανείων και τις 

προβληματικές αναδιαρθρώσεις χρέους (TDR) για να αποσαφηνίσουν την αλληλεπίδραση 
μεταξύ της καθοδήγησης των οργανισμών και των σχετικών διατάξεων στον νόμο CARES 
(ενότητα 4013). Οι οργανισμοί δηλώνουν ότι θεωρούν τα προγράμματα τροποποίησης 
δανείων ως θετικές δράσεις που μπορούν να μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στους 
δανειολήπτες λόγω του COVID-19. Δεν θα επικρίνουν τα ιδρύματα που συνεργάζονται με 
δανειολήπτες με ασφαλή και υγιή τρόπο και οι τροποποιήσεις που σχετίζονται με το COVID-19 
γενικά δεν χρειάζεται να κατηγοριοποιούνται ως TDR. Τα πρακτορεία τονίζουν ότι όταν 
συνεργάζονται με δανειολήπτες, τα ιδρύματα πρέπει να καταβάλλουν καλή πίστη για να 
υποστηρίξουν τους δανειολήπτες και να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις προστασίας των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί θεμιτού δανεισμού. 

o Παρέχετε στους διαχειριστές υποθηκών που προσφέρουν ή παρέχουν στον δανειολήπτη μια 
επιλογή βραχυπρόθεσμης ανοχής πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης της ανοχής του νόμου 
CARES, με ευελιξία στη συμμόρφωση με τους κανόνες εξυπηρέτησης ενυπόθηκων δανείων 
σύμφωνα με τον νόμο για τις διαδικασίες διακανονισμού ακινήτων και τον κανονισμό X. (Ο 
νόμος CARES παρέχει μια ανοχή επιλογή για δανειολήπτες με «ομοσπονδιακά υποστηριζόμενα 
ενυπόθηκα δάνεια» στις ενότητες 4022 και 4023.) Σε γενικές γραμμές, οι εταιρείες θα 
παρέχουν ευελιξία όσον αφορά τις απαιτήσεις εφαρμογής, ειδοποίησης και επικοινωνίας, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο διαχειριστής υποθηκών κάνει καλή πίστη προσπάθεια 
συμμόρφωσης. Η διαπεριφερειακή δήλωση συμπληρώνεται από, και αναφορές, από ένα 
έγγραφο συχνών ερωτήσεων που δημοσιεύεται από την CFPB σχετικά με τους κανόνες 
εξυπηρέτησης ενυπόθηκων δανείων και το COVID-19. 

 
Ρυθμιστές κεφαλαιαγορών 
 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC): 
 
§ Έκδοση νέας εντολής για αντικατάσταση και παράταση έως την 1η Ιουλίου 2020 μιας 

προγενέστερης εντολής που επέτρεψε στις εταιρείες που διαπραγματεύονται στο εμπόριο 
επιπλέον 45 ημέρες να υποβάλουν ορισμένες αναφορές αποκάλυψης. Η νέα εντολή ισχύει για 
αναφορές που οφείλονται μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 1ης Ιουλίου 2020. Η ανακούφιση 
εξαρτάται από τις εταιρείες που πληρούν ορισμένες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας 
εξήγησης για το γιατί απαιτείται η ανακούφιση. 

§ Εκδίδει νέες εντολές για αντικατάσταση και επέκταση προηγούμενων εντολών που σχετίζονται με το 
Investment Advisers Act και το Investment Company Act. Μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, οι 
οντότητες πρέπει να κοινοποιούν στο προσωπικό του Τμήματος ή / και στους επενδυτές, ανάλογα 
με την περίπτωση, την πρόθεση να στηριχθούν στην ανακούφιση, αλλά γενικά δεν χρειάζεται 
πλέον να περιγράψουν γιατί βασίζονται στην παραγγελία ή να εκτιμήσουν μια ημερομηνία κατά την 
οποία η απαιτούμενη ενέργεια θα συμβεί. 

§ Εκδίδει μια εντολή που παρέχει προσωρινή απαλλαγή υπό όρους για εταιρείες ανάπτυξης 
επιχειρήσεων (BDCs) για να τους επιτρέψει να πραγματοποιήσουν πρόσθετες επενδύσεις σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με δραστηριότητες που επηρεάζονται 
από το COVID-19. 

§ Δημοσίευσε δύο προειδοποιήσεις κινδύνου που περιγράφουν τις προσδοκίες για επιθεωρήσεις 
συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Καλύτερου Ενδιαφέροντος και του έντυπου κοινού πρότυπου 
αναφοράς, οι οποίες τίθενται σε ισχύ στις 30 Ιουνίου 2020. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς δήλωσε ότι 
οι προθεσμίες «παραμένουν κατάλληλες» καθώς είναι πρωτοβουλίες συμπεριφοράς και 



διαφάνειας που θα ωφελήσουν τη Main Street Lending, ειδικά σε αυτούς τους καιρούς 
αβεβαιότητας 

§ Εκδόθηκε καθοδήγηση γνωστοποίησης που παρέχει τις τρέχουσες απόψεις του προσωπικού σχετικά 
με την αποκάλυψη και άλλες υποχρεώσεις περί νόμου περί κινητών αξιών που οι εταιρείες πρέπει 
να λάβουν υπόψη σε σχέση με το COVID-19 και τις σχετικές διαταραχές των επιχειρήσεων και της 
αγοράς. 

§ Ανακοινώθηκε προσωρινή ευελιξία για τα εγγεγραμμένα κεφάλαια να δανείζονται κεφάλαια από 
ορισμένες συνδεδεμένες εταιρείες και να συνάπτουν ορισμένες άλλες δανειοδοτικές ρυθμίσεις για 
την αντιμετώπιση πρόσφατων γεγονότων στην αγορά. 

§ Εκδίδει έναν προσωρινό τελικό κανόνα που παρέχει απαλλαγή από την απαίτηση 
συμβολαιοποίησης του αναγνωριστικού εντύπου από τις 26 Μαρτίου 2020 έως την 1η Ιουλίου 
2020, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και για ορισμένους αρχειοθέτες, και παρατείνει τις προθεσμίες 
κατάθεσης για συγκεκριμένες αναφορές και φόρμες που οφείλονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
Crowdfunding και Κανονισμός Α για ορισμένους εκδότες. 

§ Έκδοση προσωρινής απαλλαγής υπό όρους που προβλέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στους 
επηρεαζόμενους δημοτικούς συμβούλους 45 επιπλέον ημέρες για να υποβάλουν ετήσιες 
ενημερώσεις στη φόρμα MA που διαφορετικά θα έπρεπε να ίσχυαν μεταξύ 26 Μαρτίου 2020 και 
30 Ιουνίου 2020. Μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, ο δημοτικός σύμβουλος δεν πρέπει να πληροί την 
προθεσμία κατάθεσης για την ετήσια ενημέρωσή του στο έντυπο “MA”, λόγω περιστάσεων που 
σχετίζονται με τις τρέχουσες ή πιθανές επιπτώσεις του COVID-19 και πρέπει να παρέχει μια 
σύντομη περιγραφή των λόγων για τους οποίους δεν μπορούσε να υποβάλει εγκαίρως το αρχείο. 

 
Κρατικές ασφαλιστικές πράξεις 
 
Ένας αυξανόμενος αριθμός ρυθμιστικών αρχών κρατικής ασφάλισης ζήτησε ή απαιτούσε από τους 
ασφαλιστές να παρατείνουν το χρόνο για την πληρωμή ασφαλίστρων και να μην ακυρώσουν ή να μην 
ανανεώσουν συμβόλαια κατά τη διάρκεια της κρίσης. Για παράδειγμα: 
 
§ Η Καλιφόρνια και η Τζόρτζια ζήτησαν από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες να παρέχουν στους 

ασφαλισμένους «περίοδο χάριτος τουλάχιστον 60 ημερών» για την καταβολή ασφαλίστρων, έτσι 
ώστε τα συμβόλαια να μην ακυρώνονται για μη πληρωμή. Η Μέριλαντ εξέδωσε ένα ενημερωτικό 
δελτίο ενθαρρύνοντας όλους τους ασφαλιστές να κάνουν εύλογα καταλύματα σε ιδιώτες και 
επιχειρήσεις, ώστε να μην χάσουν την κάλυψη λόγω μη καταβολής ασφαλίστρου κατά τη 
διάρκεια της κρίσης. Άλλα κράτη όπως η Μασαχουσέτη, το Μισσούρι, το Τενεσί και το Ουισκόνσιν 
έχουν εκδώσει οδηγίες που ζητούν από τους ασφαλιστές να συνεργαστούν με τους καταναλωτές 
σχετικά με τις επεκτάσεις και τις αναβολές ασφαλίστρων. 

§ Η Νέα Υόρκη ζήτησε από τους εκδότες συμβάσεων ασφάλισης ζωής και προσόδων, ασφαλιστές 
ακινήτων και ατυχημάτων και ασφαλιστικούς οργανισμούς premium να παρέχουν ανακούφιση 
στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις της Νέας Υόρκης που αντιμετωπίζουν οικονομικές 
δυσκολίες λόγω του COVID-19. Οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω 
του COVID-19 μπορούν να αναβάλουν την πληρωμή ασφαλίστρων ζωής για ενενήντα (90) ημέρες. 
Οι καταναλωτές και οι μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω του 
COVID-19 μπορούν να αναβάλουν την καταβολή ασφαλίστρων για ασφάλιση ακινήτων και 
ατυχημάτων για εξήντα (60) ημέρες. 

§ Επέκταση της αυτόματης ασφάλισης για κάλυψη παραδόσεων εστιατορίων με προσωπικά 
οχήματα. 

§ Καλώντας τους ασφαλιστές να παρέχουν στους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων μερικές 
εκπτώσεις εν μέσω της ξαφνικής μείωσης της οδήγησης. 

 
Τελωνειακά μέτρα 
 
Ενότητα 301 - Εξαιρέσεις 
 



§ Προσωρινός αποκλεισμός ορισμένων προϊόντων από τον πρόσθετο δασμό 7,5% - 25% για 
προϊόντα κινέζικης καταγωγής σε κυλιόμενη βάση 

 
Αδεια τελωνείου 
 
§ Αυξημένη ευελιξία για χρονικά πλαίσια ομολογιών 
 
Εξαγωγή 
 
§ Περιορισμοί στην εξαγωγή ορισμένου εξοπλισμού ατομικής προστασίας βάσει του νόμου περί 

αμυντικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων: 
o N95 φιλτραρίσματα αναπνευστήρων προσώπου, 
o Άλλες φιλτραρίσματα αναπνευστήρων προσώπου, 
o Ελαστομερή, αναπνευστήρες καθαρισμού αέρα και φίλτρα / φυσίγγια, 
o Χειρουργικές μάσκες PPE, 
o Γάντια PPE ή χειρουργικά γάντια. 

§ Η Προστασία των Τελωνείων και των Συνόρων (CBP) θα καθυστερήσει όλες τις αποστολές αυτών 
των προϊόντων και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης θα αξιολογήσει εάν 
τα αγαθά θα επιστραφούν για οικιακή χρήση, έχουν εκδώσει ονομαστική παραγγελία ή επιτρέπουν 
την αποστολή μέρους ή όλου του προϊόντος . Δεν υπάρχει απαιτούμενο χρονικό πλαίσιο στο οποίο 
η FEMA πρέπει να λάβει αυτήν την απόφαση. Υπό ορισμένες συνθήκες, ένας εξαγωγέας μπορεί να 
εξαιρεθεί από τον προσωρινό τελικό κανόνα. 

§ Αυτός ο κανόνας θα παύσει να ισχύει 120 ημέρες μετά τη δημοσίευση στο Ομοσπονδιακό Μητρώο. 


