
Ηνωμένο Βασίλειο 
 
Φορολογικά μέτρα - Άμεσα και έμμεσα (π.χ. αναβολές πληρωμών, μειώσεις τιμών…) 
 
Αναβολή πληρωμών ΦΠΑ μεταξύ 20 Μαρτίου 2020 και 30 Ιουνίου 2020 
 
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι οι πληρωμές ΦΠΑ 
(συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για λογαριασμό) που οφείλονται από τις 20 
Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2020 μπορούν να αναβληθούν κατόπιν επιλογής του 
φορολογούμενου.  
• Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιλέξει την αναβολή, η πληρωμή πρέπει να 

πραγματοποιηθεί στις ή πριν από τις 31 Μαρτίου 2021.  
• Δεν θα επιβληθούν τόκοι ή κυρώσεις ως αποτέλεσμα της αναβολής και οι 

φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να ειδοποιήσουν ή να ζητήσουν έγκριση από την 
HMRC για την εφαρμογή της αναβολής.  

• Η αναβολή δεν ισχύει για πληρωμές ΦΠΑ στο πλαίσιο του “Mini One Stop Shop” 
(MOSS) βάσει του οποίου αναφέρεται ο ΦΠΑ και καταβάλλεται για πωλήσεις 
ψηφιακών υπηρεσιών σε καταναλωτές στην ΕΕ.  

• Η αναβολή είναι διαθέσιμη για όλες τις καταχωρημένες επιχειρήσεις ΦΠΑ στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.  

• Η υπηρεσία εσόδων (HMRC) θα συνεχίσει να αποπληρώνει ΦΠΑ στους 
φορολογούμενους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ως συνήθως, όπως 
επιστροφές ΦΠΑ επιστροφής ή αξιώσεις επιστροφής ΦΠΑ.  

• Η HMRC δεν αναστέλλει αυτόματα την είσπραξη πληρωμών με πάγια εντολή ΦΠΑ 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ακυρώσουν την 
εντολή άμεσης χρέωσης και να θυμηθούν να την ρυθμίσουν ξανά σε εύθετο χρόνο. Οι 
επιχειρήσεις πρέπει να συνεχίσουν να προετοιμάζουν τις δηλώσεις ΦΠΑ ως συνήθως 
και να τις υποβάλλουν έως την ημερομηνία λήξης. 

 
*Η HMRC είναι μια μη υπουργική υπηρεσία της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου που 
είναι υπεύθυνη για την είσπραξη φόρων, την πληρωμή ορισμένων μορφών κρατικής 
στήριξης και τη διαχείριση άλλων κανονιστικών καθεστώτων, συμπεριλαμβανομένου του 
εθνικός κατώτατος μισθός και έκδοση εθνικών αριθμών ασφάλισης. 
 
Οι οδηγίες που έχει εκδώσει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα είναι αρκετά περιορισμένες. Ευρέως 
κυκλοφόρησε, αλλά ως ακόμη μη δημοσιευμένη καθοδήγηση της υπηρεσίας εσόδων HMRC, 
υποδεικνύει ότι η αναβολή δεν ισχύει για ΦΠΑ που οφείλεται να καταβληθεί σε σχέση 
με γνωστοποιήσεις και εκτιμήσεις.  
Επιβεβαιώνει επίσης ότι η αναβολή δεν ισχύει για τον ΦΠΑ εισαγωγής / τελωνειακούς 
δασμούς και άλλους φόρους / δασμούς, όπως φόρος μηχανογραφικών παιχνιδιών, 
φόρος ασφαλίστρων κ.λπ. αρραβωνιασμένος. Επιβεβαίωσε επίσης ότι τυχόν 
μεταγενέστερες επιστροφές / αποπληρωμές δεν θα συμψηφιστούν με αναβαλλόμενο ΦΠΑ, 
αλλά θα συμψηφιστούν με τυχόν υπάρχον χρέος πριν από την ανακοίνωση. 
 
Ιούλιος 2020 Αναβολή πληρωμής φόρου εισοδήματος έως 31 Ιανουαρίου 2021 
 
Οι πληρωμές φόρου εισοδήματος που οφείλονται στις 31 Ιουλίου 2020 («πληρωμές σε 
λογαριασμό») ενδέχεται να αναβληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 και η HMRC δεν θα 
χρεώσει αυτόματα ποινές ή τόκους για καθυστερημένη πληρωμή. Η αναβολή είναι 
προαιρετική και όσοι εξακολουθούν να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν πληρωμές τον 
Ιούλιο ενθαρρύνονται να συμπεριφέρονται ως «καλοί πολίτες» και να πληρώσουν τον φόρο 
που οφείλουν εγκαίρως. Οι πληρωμές στον λογαριασμό συνήθως ισχύουν για εισόδημα που 
είτε δεν έχουν «λογιστικοποιηθεί» μέσω του συστήματος PAYE, είτε δεν έχουν επαρκή 
έκπτωση φόρου μέσω του PAYE. Αυτό ισχύει μόνο για τους φορολογούμενους εντός 



του καθεστώτος φόρου εισοδήματος, που θα ήταν συνήθως εκείνοι που δεν λειτουργούν 
μέσω εταιρικής δομής εντός του φόρου επί του φόρου εταιρειών όπως: 
 
1. Άτομα: 
 
§ οι οποίοι λειτουργούν μια επιχείρηση σε αυτοαπασχολούμενη βάση · 
§ που είναι συνεργάτες σε μια εταιρική σχέση (συμπεριλαμβανομένων των LLP) · και 
§ με υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος εκτός του PAYE 
 
2. Διαχειριστές 
 
3. Οι εταιρείες υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος 
 
«Ώρα να πληρώσετε αιτήματα» στο HMRC 
 
Για άλλους φόρους μπορούν να υποβληθούν αιτήματα “Time to Pay” στην HMRC για 
αναβολή πληρωμών φόρου που είναι οφειλόμενες (ή καθυστερημένες) για πληρωμή στο 
HMRC. Οι φορολογούμενοι που επιδιώκουν να αναβάλουν τις πληρωμές φόρου 
πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσουν γιατί απαιτείται αναβολή. Για τους 
φορολογούμενους με έναν Υπεύθυνο Συμμόρφωσης Πελατών, αυτό είναι πιθανό να είναι η 
πιο γρήγορη διαδρομή για να επιτευχθεί αναβολή. Υπάρχει επίσης μια γραμμή βοήθειας 
HMRC Coronavirus στο 0800 024 1222 για άλλα αιτήματα. Η προσέγγιση της HMRC μέχρι 
σήμερα ήταν να επιτρέψει την αναβολή για 3 μήνες. 
 
Παραίτηση από φόρους εισαγωγής για ζωτικά ιατρικά εφόδια 
 
Στις 31 Μαρτίου 2020, ο Καγκελάριος του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε την άρση των 
φόρων εισαγωγής σε ζωτικό ιατρικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπνευστικών, των τεστ κορωνοϊού και των προστατευτικών ενδυμάτων. Μέχρι σήμερα 
έχουν παρασχεθεί περιορισμένες οδηγίες. 
 
Ανακούφιση χρεών για τις επιχειρήσεις 
 
• Οι επιχειρηματικοί συντελεστές ή οι μη εγχώριοι συντελεστές είναι επιχειρηματικοί 

φόροι που βασίζονται σε ακίνητα και διοικούνται από τοπικές αρχές στην Αγγλία, τη 
Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Οι τιμές χρεώνονται στα περισσότερα μη 
οικιακά ακίνητα, όπως καταστήματα, γραφεία, παμπ, αποθήκες, εργοστάσια, 
ενοικιαζόμενα σπίτια ή ξενώνες. Οι επιχειρηματικές τιμές ενδέχεται να πρέπει να 
καταβληθούν εάν ένα κτίριο ή μέρος ενός κτηρίου χρησιμοποιείται για μη οικιακούς 
σκοπούς. 

 
• Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αύξησε την έκπτωση λιανικής 

επιχειρηματικών επιτοκίων που ισχύει στην Αγγλία σε 100% για την περίοδο 12 
μηνών που ξεκινά από την 1η Απριλίου 2020. Εκτός από την αύξηση της έκπτωσης σε 
100%, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει επεκτείνει το πεδίο της 
ανακούφισης, ώστε να καλύπτει το λιανικό εμπόριο, επιχειρήσεις αναψυχής και 
φιλοξενίας. Τα ακίνητα που θα επωφεληθούν από την ανακούφιση πρέπει να 
καταληφθούν και να χρησιμοποιηθούν εξ ολοκλήρου ή κυρίως για έναν προκριματικό 
σκοπό. Τα ακίνητα που έπρεπε να κλείσουν προσωρινά λόγω της επιδημίας COVID-19, 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως απασχολημένα. Η κυβέρνηση έχει εκδώσει 
οδηγίες σχετικά με το ποια ακίνητα στην Αγγλία θα πληρούν τις προϋποθέσεις 
για την ανακούφιση εδώ. Οι κυβερνήσεις της Σκωτίας και της Ουαλίας έχουν εισαγάγει 
ισοδύναμες μη εγχώριες τιμές διακοπών για επιχειρήσεις λιανικής, αναψυχής και 
φιλοξενίας που καλύπτουν την ίδια περίοδο 12 μηνών. Δεν υπάρχει κανένα όριο για τη 
φορολογητέα αξία των ακινήτων που είναι επιλέξιμα για ανακούφιση ποσοστών 100% 



στην Αγγλία και τη Σκωτία. Τα ακίνητα με δυνατότητα αξιολόγησης έως και 500.000 £ 
είναι επιλέξιμα για την ανακούφιση τιμών λιανικής, αναψυχής και φιλοξενίας στην 
Ουαλία. 

 
• Οι επιχειρήσεις που έλαβαν την έκπτωση λιανικής το 2019-20 θα χρεώνονται εκ 

νέου από την τοπική τους αρχή το συντομότερο δυνατό. Οι επιχειρήσεις που είναι 
επιλέξιμες για την πρόσφατα διευρυμένη έκπτωση λιανικής που δεν έλαβαν την έκπτωση 
λιανικής το προηγούμενο έτος (ή την έλαβαν μόνο σε ορισμένα από τα ακίνητά τους) 
ενδέχεται να χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση στην τοπική τους αρχή για να διασφαλίσουν 
ότι η έκπτωση εφαρμόζεται σωστά για το 2020 / 2021. 

 
• Στη Βόρεια Ιρλανδία δεν θα υπάρξουν χρεώσεις για την τρίμηνη περίοδο που έληξε 

στις 30 Ιουνίου 2020 για όλους τους επιχειρηματίες που πληρούν τις 
προϋποθέσεις, εκτός του δημόσιου τομέα και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 

 
• Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προβληματικές επιχειρήσεις ενδέχεται επίσης να 

μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από την τοπική τους αρχή. Υπάρχουν ορισμένες άλλες 
εξαιρέσεις και απαλλαγές που μπορούν να ισχύουν. 

 
• Σύμφωνα με την καθοδήγηση (όπως ενημερώθηκε στις 2 Απριλίου 2020) η εκτίμηση της 

κυβέρνησης είναι ότι, δεδομένης της επίδρασης του COVID-19 στους τομείς που 
λαμβάνουν την ανακούφιση, οι επιχειρηματικές τιμές επέκτειναν τις εκπτώσεις 
λιανικής, αναψυχής και φιλοξενίας 2020-21 δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση . Η 
κυβέρνηση εξέτασε το ζήτημα αυτό σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι 
ικανοποιημένη με αυτήν την ανάλυση μετά από αυτές τις συζητήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι 
τοπικές αρχές μπορούν να εφαρμόσουν την απαλλαγή σε όλες τις επιλέξιμες περιουσίες, 
καθώς το ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις 
κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ δεν ισχύει. 

 
Μέτρα σχετικά με την απασχόληση (π.χ. κρατικά προγράμματα αποζημίωσης, 
εκπαίδευση…) 
 
Σχέδιο διατήρησης εργασίας (JRS) 
 
§ Για υποστήριξη σε εργοδότες των οποίων οι λειτουργίες έχουν επηρεαστεί 

σοβαρά από το ξέσπασμα του COVID-19, η HMRC θα τους πληρώσει: 
 
o Το 80% των «εργαζομένων με απαλλαγή» πληρώνουν έως και ανώτατο όριο £ 

2.500 το μήνα. 
o Εθνικές ασφαλιστικές εισφορές (NIC) των συνδεδεμένων εργοδοτών και ελάχιστες 

αυτόματες συνταξιοδοτικές εισφορές εργοδότη 
 

§ Ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει στον παραλήπτη εργαζόμενο το χαμηλότερο του 80% 
της αμοιβής αναφοράς και 2.500 £ το μήνα 

§ Οι εργοδότες έχουν την επιλογή να συμπληρώσουν το ποσό, αλλά δεν απαιτείται 
να πληρώσουν τους υπαλλήλους πέραν αυτού του ποσού, αλλά οποιαδήποτε μείωση 
των αμοιβών υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία περί απασχόλησης. 

§ Το JRS θα διαρκέσει έως τα τέλη Ιουνίου. Η HMRC άνοιξε την διαδικτυακή πύλη της 
για εφαρμογές στις 20 Απριλίου και οι πληρωμές πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα. 

§ Η αλλαγή της κατάστασης των εργαζομένων εξακολουθεί να υπόκειται στην ισχύουσα 
νομοθεσία για την απασχόληση και ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης. 

§ Οι υπάλληλοι μπορούν να παρακολουθούνται πολλές φορές, υπό την προϋπόθεση ότι 
κάθε φορά που τους παρακολουθεί είναι τουλάχιστον τρεις εβδομάδες. 



§ Για να είναι επιλέξιμοι για την επιχορήγηση, οι υπάλληλοι δεν μπορούν να 
αναλάβουν εργασία για τον οργανισμό ή για λογαριασμό του οργανισμού ενώ 
βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, επιτρέπεται στους εργαζομένους να εργάζονται για 
έναν άλλο εργοδότη ενώ βρίσκεται σε απόσταση. 

§ Το JRS είναι διαθέσιμες επιχειρήσεις όλων των μεγεθών που επηρεάζονται σοβαρά από 
το COVID-19. Η HMRC δημοσίευσε οδηγίες σχετικά με το πρόγραμμα εδώ. 

 
Επιστροφή χρημάτων με νόμιμη ασθένεια για μικρότερες επιχειρήσεις 
 
§ Οι επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 υπαλλήλους στις 28 Φεβρουαρίου 2020 

μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων από την Κυβέρνηση για τη νόμιμη άρρωστη 
αμοιβή που πληρώθηκε για απουσία έως 2 εβδομάδων λόγω του COVID-19. 

§ Αυτό καλύπτει επίσης την απουσία λόγω αυτοαπομόνωσης σύμφωνα με τις 
κυβερνητικές συμβουλές (δηλαδή όταν ένας εργαζόμενος μπορεί να μην είναι άρρωστος 
ή να έχει συμπτώματα COVID-19, αλλά έχει συμβουλευτεί να απομονωθεί και δεν 
μπορεί να λειτουργήσει ως αποτέλεσμα). 

§ Σύμφωνα με τους κανονικούς κανόνες αμοιβής ασθενείας, η πληρωμή της άδειας 
ασθενείας καταβάλλεται μόνο από την τέταρτη ημέρα της απουσίας που σχετίζεται 
με την ασθένεια. 

§ Η κυβέρνηση εισάγει αλλαγές, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να ζητούν 
νόμιμη αμοιβή ασθενείας από την πρώτη ημέρα της απουσίας ασθένειας, παρά από 
την τέταρτη ημέρα. 

§ Δεν φαίνεται ότι αυτό περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους με σχετική απουσία COVID-19 
και μπορεί να ισχύει για εργαζόμενους με απουσία ασθένειας για άλλους λόγους. 

§ Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με τους εργοδότες τους επόμενους μήνες για να 
δημιουργήσει το μηχανισμό αποπληρωμής για τους εργοδότες το συντομότερο δυνατό. 
Τα υπάρχοντα συστήματα δεν έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τις επιστροφές από 
τον εργοδότη για τη νόμιμη αμοιβή ασθενείας. 

§ Το HMRC έχει δημοσιεύσει οδηγίες. Μερικά από τα βασικά σημεία που 
καλύπτονται στην καθοδήγηση είναι: 
o Η αποζημίωση θα βασίζεται στο τρέχον ποσοστό της νόμιμης αμοιβής ασθενείας για 

περιόδους ασθένειας που ξεκινούν την ή μετά τις 13 Μαρτίου 2020. 
o Η εταιρεία που αποζημιώνει αξίωση πρέπει να έχει ένα σύστημα μισθοδοσίας PAYE 

που δημιουργήθηκε και ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2020 ή πριν. 
o Το πρόγραμμα καλύπτει άτομα σε όλους τους τύπους συμβάσεων εργασίας 

(συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, των 
εργαζομένων μερικής απασχόλησης, των υπαλλήλων με συμβάσεις πρακτορείου και 
των εργαζομένων με ευέλικτες συμβάσεις ή μηδενικής ώρας). 

o Το τεστ 250 υπαλλήλων βασίζεται στον συνολικό συνδυασμένο αριθμό 
υπαλλήλων PAYE για συνδεδεμένες εταιρείες. 

o Οι εργοδότες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο τήρησης αρχείων απουσιών 
προσωπικού για σκοπούς αξιώσεων επιστροφής χρημάτων. Δεν θα υπάρχει 
ανάγκη για τους υπαλλήλους να δώσουν σημείωμα γιατρού. 

§ Η κυβέρνηση ξεκίνησε μια νέα διαδικτυακή υπηρεσία «σημειώσεις απομόνωσης». Οι 
σημειώσεις θα παρέχουν στους εργαζομένους αποδεικτικά στοιχεία για τους εργοδότες 
τους ότι τους έχει συμβουλευτεί να απομονωθούν λόγω του COVID-19 και ότι δεν 
μπορούν να εργαστούν, είτε επειδή έχουν τα ίδια τα συμπτώματα είτε επειδή ζουν με 
κάποιον που έχει συμπτώματα. 

§ Ένα σημείωμα απομόνωσης θα είναι πλέον ικανοποιητική απόδειξη ανικανότητας 
προς εργασία, όταν ένας υπάλληλος είναι αυτοαπομονωμένος, αντί να απαιτεί 
κατάλληλη σημείωση από γιατρό. 

§ Οι σημειώσεις μπορούν να ληφθούν μέσω του ιστότοπου NHS, του διαδικτύου NHS 111 
ή της εφαρμογής NHS. 
 

Διαθέσιμα μέτρα για την υποστήριξη ατόμων που απασχολούνται σε εταιρείες 



 
Χαλάρωση των κανόνων ετήσιας άδειας 
 
§ Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν λάβει όλα τα νόμιμα δικαιώματα ετήσιας άδειας 

λόγω κορωνοϊού θα μπορούν να το μεταφέρουν στα επόμενα 2 χρόνια άδειας. 
Αυτή η αλλαγή αποσκοπεί στο να επιτρέψει στο προσωπικό να συνεχίσει να εργάζεται 
στην εθνική προσπάθεια κατά του COVID-19 χωρίς να χάνει το δικαίωμα ετήσιας άδειας. 

§ Οι κανονισμοί θα επιτρέψουν τη μεταφορά έως και 4 εβδομάδων αχρησιμοποίητης 
άδειας για δύο χρόνια. Το μέτρο δεν είναι επί του παρόντος δεσμευτικό για όλες τις 
επιχειρήσεις και απευθύνεται κυρίως σε «βασικούς εργαζομένους». 

§ Οι κανόνες θα εισαχθούν τροποποιώντας τους κανονισμούς για τον χρόνο εργασίας, οι 
οποίοι ισχύουν για σχεδόν όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων στα γραφεία, εκείνων που εργάζονται παράτυπες ώρες και στους 
εργαζόμενους με συμβόλαια μηδέν ωρών. 

 
[Επί του παρόντος, σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται διακοπές 28 ημερών, 
συμπεριλαμβανομένων των αργιών κάθε χρόνο. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του 
δικαιώματος δεν μπορεί να μεταφερθεί μεταξύ ετών άδειας, πράγμα που σημαίνει ότι οι 
εργαζόμενοι χάνουν τις διακοπές τους εάν δεν το πάρουν. Υπάρχει επίσης υποχρέωση για 
τους εργοδότες να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοί τους λαμβάνουν το νόμιμο δικαίωμά 
τους σε ένα έτος - η αποτυχία να οδηγήσει σε χρηματική ποινή.] 
 
Διαθέσιμα μέτρα για την υποστήριξη ατόμων που δεν απασχολούνται από εταιρείες 
για την υποστήριξη της οικονομίας 
 
Καθεστώς εισοδήματος αυτοαπασχόλησης (SEISS) 
 
§ Το SEISS είναι μια επιχορήγηση για την υποστήριξη αυτοαπασχολούμενων και μελών 

μιας εταιρικής σχέσης / LLP που έχουν χάσει εισόδημα λόγω του κορωνοϊού. Η 
HMRC θα πληρώσει σε άτομα μια φορολογητέα επιχορήγηση ύψους 80% των 
εμπορικών κερδών έως και 2.500 £ το μήνα το πολύ για 3 μήνες (αυτό μπορεί να 
παραταθεί). Άτομα που λαμβάνουν επιχορήγηση βάσει του SEISS μπορούν να 
συνεχίσουν να εργάζονται. 

§ Τα εμπορικά κέρδη πρέπει να είναι: 
o Λιγότερο από 50.000 £ ετησίως. και 
o περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του ατόμου. 

§ Η επιχορήγηση θα καταβληθεί με μία δόση απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό 
ενός ατόμου. Το HMRC θα επικοινωνήσει με άτομα που είναι επιλέξιμα για αυτήν την 
επιχορήγηση και θα τους καλέσει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση. Τα άτομα δεν 
πρέπει να επικοινωνήσουν με το HMRC σχετικά με την επιχορήγηση, εκτός εάν τους 
ζητηθεί. Το HMRC εξέδωσε οδηγίες στις 26 Μαρτίου 2020. 

§ Άτομα που είναι αυτοαπασχολούμενα ή είναι μέλη μιας εταιρικής σχέσης / LLP 
πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις για να λάβουν την 
επιχορήγηση. Το άτομο πρέπει: 
o Έχουν υποβάλει τη φορολογική δήλωση αυτοαξιολόγησης φόρου εισοδήματος 

(φορολογική δήλωση) για το φορολογικό έτος 2018-19. 
o Έχουν διαπραγματευτεί κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2019-20. 
o Να κάνετε συναλλαγές κατά την υποβολή αίτησης για επιχορήγηση ή να 

διαπραγματευόταν εάν δεν αφορούσε το COVID-19. 
o Σκοπεύετε να συνεχίσετε τις συναλλαγές σας για το φορολογικό έτος 2020-21 · και 
o Έχουν χάσει κέρδη συναλλαγών ή συνεργασιών λόγω του COVID-19. 

§ Όσοι άρχισαν να διαπραγματεύονται στις ή μετά τις 6 Απριλίου 2019 δεν έχουν 
δικαίωμα. Τα αυτοαπασχολούμενα κέρδη πρέπει να είναι μικρότερα από 50.000 £ 
(για το 2018/19 ή τα μέσα κέρδη τα τελευταία τρία χρόνια) και αντιπροσωπεύουν 
περισσότερο από το ήμισυ του φορολογητέου εισοδήματος. 



§ Εκείνοι που λειτουργούν μέσω εταιρείας δεν καλύπτονται από το SEISS, αλλά ο 
μισθός τους μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις για το Σχέδιο Διατήρησης Εργασίας εάν 
λειτουργούν PAYE. 

§ Άτομα που δεν έχουν υποβάλει ακόμη φορολογική δήλωση 2018-19 αλλά διαφορετικά 
θα πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για αυτήν την επιχορήγηση πρέπει να 
αναλάβουν δράση γρήγορα υποβάλλοντας φορολογική δήλωση έως τις 23 Απριλίου 
2020. 

§ Ο μέσος όρος μπορεί να εφαρμοστεί για τον καθορισμό του επιπέδου των συνολικών 
κερδών από συναλλαγές και του ποσοστού των εσόδων από συναλλαγές προς το 
συνολικό φορολογητέο εισόδημα: 
o Εμπορικά κέρδη κάτω των 50.000 £ και αυτά αποτελούν περισσότερο από το ήμισυ 

του φορολογητέου εισοδήματός τους για το φορολογικό έτος 2018-19. ή 
o Για τη φορολογική χρήση 2018-19 και τα δύο προηγούμενα έτη, τα μέσα κέρδη από 

συναλλαγές κάτω των 50.000 £ και αυτά αποτελούν περισσότερο από το ήμισυ του 
μέσου φορολογητέου εισοδήματος για την ίδια περίοδο. 

§ Για εκείνους που άρχισαν να διαπραγματεύονται στην τριετή περίοδο από τις 6 Απριλίου 
2016 έως τις 5 Απριλίου 2019, η HMRC θα χρησιμοποιήσει μόνο τα έτη για τα οποία 
έχουν κατατεθεί Φορολογικές Δηλώσεις. 

§ Η HMRC θα βασίσει τον υπολογισμό του 80% των εμπορικών κερδών στα μέσα κέρδη 
από τα τρία φορολογικά έτη από τις 6 Απριλίου 2016 έως τις 5 Απριλίου 2019. 

 
Άλλες κρατικές αποζημιώσεις για άτομα που δεν απασχολούνται από μια εταιρεία 
 
§ Κατά τη διάρκεια της επιδημίας, οι απαιτήσεις του ελάχιστου εισοδήματος καθολικής 

πίστωσης θα χαλαρώσουν προσωρινά για όσους έχουν κορωνοϊό ή 
αυτοαπομονώνονται σύμφωνα με κυβερνητικές συμβουλές, διασφαλίζοντας ότι οι 
αυτοαπασχολούμενοι αιτούντες θα λάβουν υποστήριξη. Οι χρήστες θα έχουν τη 
δυνατότητα να διεκδικήσουν καθολική πίστωση και να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
προκαταβολές χωρίς την τρέχουσα απαίτηση να παρακολουθήσουν ένα “Job Center 
Plus” εάν έχουν ασθενήσει από κορωνοϊό ή ακολουθούν κυβερνητικές συμβουλές για 
αυτοαπομόνωση. 

§ Το επίδομα απασχόλησης και υποστήριξης θα είναι πληρωτέο, με χρέωση 73 £ (74 £ 
από τις 6 Απριλίου 2020) την εβδομάδα, σε άτομα άνω των 25 ετών, για τα επιλέξιμα 
άτομα που επηρεάζονται από τον κορωνοϊό ή την απομόνωση 

 
Μέτρα οικονομικής τόνωσης (π.χ. δάνεια, μορατόριουμ για αποπληρωμή χρεών…) 
 
Σχέδιο δανεισμού Coronavirus Business Interruption για μικρότερες επιχειρήσεις (για 
επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 45 εκατομμύρια λίρες) 
 
§ Σύμφωνα με το Σχέδιο Δανείου σε Επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω 

κορωνοϊού (CBILS), οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με ετήσιο κύκλο 
εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 45 εκατομμύρια £ μπορούν να δανειστούν έως 
και 5 εκατομμύρια £ χωρίς τόκους για 12 μήνες στο πλαίσιο ενός προγράμματος της 
Βρετανικής Τράπεζας Επιχειρήσεων (BBB) όπου η κυβέρνηση παρέχει στον δανειστή 
εγγύηση για το 80% κάθε δανείου (υπόκειται σε ανώτατο όριο ανά δανειστή στις 
απαιτήσεις) και καλύπτει το κόστος των πρώτων 12 μηνών τόκων. 

§ Η χρηματοδότηση μπορεί να παρασχεθεί στο πλαίσιο της CBILS για έως και 6 χρόνια 
μέσω προθεσμιακών δανείων, υπεραναλήψεων, χρηματοδότησης τιμολογίων και 
χρηματοδότησης περιουσιακών στοιχείων. 

§ Το όριο κύκλου εργασιών των 45 εκατομμυρίων £ ισχύει για τον κύκλο εργασιών του 
ομίλου και όχι σε επίπεδο μεμονωμένου κύκλου εργασιών εταιρείας. 

§ Η πρόσβαση στο CBILS γίνεται μέσω 40 διαπιστευμένων δανειστών BBB. Ο αριθμός 
των παρόχων της CBILS συνεχίζει να αυξάνεται και οι νέοι δανειστές εναλλακτικών 



χρηματοδοτήσεων πιστοποιούνται στο πλαίσιο του συστήματος δημιουργώντας 
περισσότερες επιλογές και ποικιλία εφοδιασμού για μικρότερες επιχειρήσεις. 

§ Οι επιχειρήσεις πρέπει να μιλήσουν με τους υπάρχοντες τραπεζικούς δανειστές τους εάν 
επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο CBILS. Στις 3 Απριλίου, η κυβέρνηση εισήγαγε 
ορισμένες διαρθρωτικές βελτιώσεις στις κατευθυντήριες γραμμές του 
προγράμματος που αναμένεται να βελτιώσουν και να επιταχύνουν τη χρήση του από 
επιλέξιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 
Πρόγραμμα δανεισμού μεγάλων επιχειρήσεων που διέκοψαν την εργασία τους (για 
επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 45 εκατομμυρίων λιρών) 
 
§ Στις 3 Απριλίου 2020, ο Καγκελάριος ανακοίνωσε ότι πρόκειται να εισαχθεί ένα νέο 

πρόγραμμα, το Καθεστώς δανεισμού διακοπών για μεγάλες επιχειρήσεις λόγω 
κορωνοϊού (CLBILS). Παρόμοια με το σύστημα SME CBILS, αυτό συνεπάγεται κρατική 
εγγύηση 80% για να επιτρέψει στις τράπεζες να δανείζουν έως και 25 εκατομμύρια 
λίρες (το CBILS περιορίστηκε στα 5 εκατομμύρια £) σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο 
εργασιών μεταξύ 45 εκατομμυρίων £ και 250 εκατομμυρίων £ . Οι εταιρείες με κύκλο 
εργασιών άνω των 250 εκατομμυρίων £ μπορούν να δανειστούν έως και 50 εκατομμύρια 
£ από δανειστές. 

§ Αυτό έχει ως στόχο να δώσει στις τράπεζες την εμπιστοσύνη να δανείζουν σε 
περισσότερες επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τον κορωνοϊό, αλλά τις οποίες 
δεν θα δανείζουν χωρίς CLBILS. Αυτό το Σχέδιο προορίζεται για επιχειρήσεις που ήταν 
βιώσιμες πριν από το COVID-19, που αντιμετώπιζαν ελλείψεις στις ταμειακές ροές και οι 
οποίες θα μπορούσαν να ανταλλάξουν δυσκολίες με την πρόσθετη χρηματοδότηση. Τα 
δάνεια CLBILS θα πραγματοποιούνται μέσω εμπορικών τραπεζών και θα χρεώνονται 
εμπορικά επιτόκια. 

 
Διευκόλυνση εταιρικής χρηματοδότησης COVID-19 (CCFF) 
 
§ Η διευκόλυνση εταιρικής χρηματοδότησης δημιουργήθηκε για να παρέχει 

χρηματοδότηση σε μεγάλες επιχειρήσεις μέσω της αγοράς βραχυπρόθεσμου 
εταιρικού χρέους με τη μορφή εμπορικού χαρτιού. Η Τράπεζα της Αγγλίας δημοσίευσε 
οδηγίες σχετικά με τη διευκόλυνση, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών επιλεξιμότητας 
και τρόπου υποβολής αιτήσεων. 

§ Η χρηματοδότηση είναι ανοιχτή σε εταιρείες (1) που συμβάλλουν «στην ουσιαστική 
συμβολή στην οικονομία του ΗΒ». (2) ικανός να αποδείξει ότι ήταν σε καλή οικονομική 
κατάσταση πριν από την πανδημία · και (3) με βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη 
βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας ή με άλλο τρόπο ικανή να αποδείξει οικονομική 
ισχύ ισοδύναμη με επενδυτική βαθμολογία. 

§ Το πρόγραμμα θα λειτουργεί για τουλάχιστον 12 μήνες και για όσο διάστημα 
απαιτούνται βήματα για την ανακούφιση των πιέσεων ταμειακών ροών. Οι επιχειρήσεις 
που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να συζητήσουν την επιλεξιμότητά τους 
με την τράπεζά τους. 

§ Το CCFF που κυκλοφόρησε στις 23 Μαρτίου 2020 και τα δεδομένα της Τράπεζας της 
Αγγλίας που κυκλοφόρησαν στις 2 Απριλίου 2020 έδειξαν ότι 1,9 δισεκατομμύρια λίρες 
εμπορικού χαρτιού έχουν ήδη αγοραστεί στο πλαίσιο αυτής της διευκόλυνσης και 
σύμφωνα με μια ανακοίνωση της HM Treasury στις 3 Απριλίου 2020, άλλα 1,6 
δισεκατομμύρια £ δεσμευμένος. 

 
750 εκατομμύρια λίρες κορωνοϊού για φιλανθρωπικά ιδρύματα πρώτης γραμμής 
 
§ Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε χρηματοδότηση 750 

εκατομμυρίων λιρών για φιλανθρωπικά ιδρύματα πρώτης γραμμής σε ολόκληρο το 
Ηνωμένο Βασίλειο - συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων και εκείνων που 



υποστηρίζουν θύματα οικιακής κακοποίησης. 60 εκ. £ θα διατεθούν στη Σκωτία, την 
Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. 

§ 360 εκατομμύρια λίρες θα διατεθούν απευθείας από κυβερνητικές υπηρεσίες σε 
φιλανθρωπικά ιδρύματα που παρέχουν βασικές υπηρεσίες και υποστηρίζουν ευάλωτα 
άτομα κατά τη διάρκεια της κρίσης - συμπεριλαμβανομένων των ξενώνων και των 
θυμάτων οικιακής κακοποίησης. 370 εκατομμύρια λίρες θα διατεθούν σε μικρές και 
μεσαίες φιλανθρωπικές οργανώσεις, μεταξύ άλλων μέσω επιχορήγησης στο National 
Lottery Community Fund για όσους βρίσκονται στην Αγγλία. 

 
Future Fund για εταιρείες με υψηλή ανάπτυξη 
 
§ Στις 20 Απριλίου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα καθιερώσει ένα δάνειο ύψους 500 

εκατομμυρίων λιρών με στόχο να εξασφαλίσει ότι οι εταιρείες υψηλής ανάπτυξης στο 
Ηνωμένο Βασίλειο θα λάβουν την επένδυση που πρέπει να συνεχίσουν κατά τη 
διάρκεια της κρίσης. 

§ Το πρόγραμμα θα παραδοθεί σε συνεργασία με την British Business Bank και πρόκειται 
να ξεκινήσει τον Μάιο. 

§ Θα παρέχει σε εταιρείες που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο 125.000 έως 5 
εκατομμύρια λίρες από την κυβέρνηση, με ιδιώτες επενδυτές τουλάχιστον να 
αντιστοιχούν στη δέσμευση της κυβέρνησης. (Το αμοιβαίο κεφάλαιο των 500 
εκατομμυρίων £ αποτελείται από 250 εκατομμύρια £ από την κυβέρνηση σε συνδυασμό 
με χρηματοδότηση ίσων αντιστοιχιών από ιδιώτες επενδυτές.) 

§ Αυτά τα δάνεια θα μετατραπούν αυτόματα σε ίδια κεφάλαια στον επόμενο γύρο 
χρηματοδότησης της εταιρείας ή στο τέλος του δανείου, εάν δεν αποπληρωθούν. 

§ Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε μη εισηγμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο εταιρείες που 
έχουν προηγουμένως συγκεντρώσει τουλάχιστον 250.000 £ σε επενδύσεις μετοχών 
από τρίτους επενδυτές τα τελευταία πέντε χρόνια. 

§ Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη λειτουργία του 
ταμείου θα δημοσιευθούν σε εύθετο χρόνο. Η ανακοίνωση της κυβέρνησης βρίσκεται 
εδώ. 

 
Υποστήριξη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εστιάζονται στην έρευνα και την 
ανάπτυξη 
 
§ Στις 20 Απριλίου, στο πλαίσιο του ευρύτερου πακέτου υποστήριξής της για καινοτόμες 

εταιρείες που επλήγησαν από το ξέσπασμα του COVID-19, η κυβέρνηση ανακοίνωσε 
στοχευμένη υποστήριξη 750 εκατομμυρίων λιρών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
που εστιάζουν στην έρευνα και την ανάπτυξη. 

§ Το Innovate UK, ο εθνικός οργανισμός καινοτομίας, θα επιταχύνει έως και 200 
εκατομμύρια λίρες για πληρωμές επιχορηγήσεων και δανείων για τους 2.500 
υπάρχοντες πελάτες του Innovate UK σε βάση επιλογής. 

§ Επιπλέον 550 εκατομμύρια λίρες θα διατεθούν για την αύξηση της υποστήριξης για 
τους υπάρχοντες πελάτες και 175.000 λίρες υποστήριξης θα προσφερθούν σε περίπου 
1.200 επιχειρήσεις που δεν λαμβάνουν επί του παρόντος χρηματοδότηση από την 
Innovate UK. 

§ Οι πρώτες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν έως τα μέσα Μαΐου. 
 
Τελωνειακά μέτρα 
 
Ανακούφιση καθηκόντων 
 
§ Η HMRC εισήγαγε απαλλαγή από την εισαγωγή ιατρικών προμηθειών και εξοπλισμού, 

προστατευτικών ενδυμάτων και παρόμοιων εμπορευμάτων που εισήχθησαν από χώρες 
εκτός ΕΕ για την καταπολέμηση των επιπτώσεων του COVID 19. Η ανακούφιση θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) 1186/2009 του Συμβουλίου, 



άρθρα 74 -80, Οδηγία 2009/132 / ΕΚ του Συμβουλίου, άρθρα 51-57 και θα εφαρμοστούν 
αμέσως. 

 
Τελωνειακές διαδικασίες 
 
§ Η HMRC έχει εφαρμόσει ένα σύστημα αυτόματης επέκτασης σε όλες τις εγκεκριμένες 

στο Ηνωμένο Βασίλειο τελωνειακές ειδικές διαδικασίες. 


