
Ιταλία 
 
Φορολογικά μέτρα - Άμεσα και έμμεσα (π.χ. αναβολές πληρωμών, μειώσεις τιμών…) 
 
Τα φορολογικά μέτρα περιλαμβάνουν: 
 
Για αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικούς συλλόγους, χειριστές που διαχειρίζονται αθλητικές 
εγκαταστάσεις, γυμναστήρια, πισίνες και κέντρα γυμναστικής, τουριστικές εταιρείες 
φιλοξενίας, ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία και ταξιδιωτικοί πράκτορες, τομείς 
εστίασης, διοργάνωση εκδηλώσεων, ενοικίαση μεταφορών, μεταφορά επιβατών , 
πολιτιστικές, μουσείο, νατουραλιστικές δραστηριότητες, δεξιώσεις λαχειοφόρων αγορών 
κ.λπ. - (αναφέρονται ρητά στο διάταγμα) παρέχονται: 
 
§ Αναστολή των όρων που λήγουν έως τις 30 Απριλίου 2020 σχετικά με την 

παρακράτηση πληρωμών σε υπαλλήλους και εξομοιωμένων εισοδημάτων· 
§ Αναστολή της προθεσμίας έως τις 30 Απριλίου 2020 σχετικά με την κοινωνική 

ασφάλιση και τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας, τα ασφάλιστρα για υποχρεωτική 
ασφάλιση και συναφείς υποχρεώσεις· 

§ Αναστολή των όρων που λήγουν τον Μάρτιο του 2020 σχετικά με τις πληρωμές ΦΠΑ 
και τις μειώσεις φόρου, καθώς και τις φορολογικές πιστώσεις για τις επιχειρήσεις που 
δήλωσαν πτώση των εσόδων τους κατά 25%. 

§ Ανασταλμένες πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν σε μία μόνο πράξη από τις 31 
Μαΐου 2020. 

§ Για όλα τα θέματα με φορολογική κατοικία στην Ιταλία: Θα ανασταλούν οι 
φορολογικές υποχρεώσεις (π.χ. δήλωση ΦΠΑ) εκτός από πληρωμές και 
παρακρατούμενους φόρους, που λήγουν μεταξύ 8 Μαρτίου 2020 και 31 Μαΐου 2020. 
Οι απαιτήσεις αυτές θα εκπληρωθούν έως τις 30 Ιουνίου 2020. 

 
Αναστολή για φορολογούμενους που ασκούν επίσης επιχειρηματικές δραστηριότητες με 
έσοδα ή προμήθειες που δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ που λειτουργούν 
στην Ιταλία: 
 
§ Αναστολή της προθεσμίας, μεταξύ 8 Μαρτίου και 31 Μαρτίου 2020, σχετικά με 

παρακράτηση φόρου στην πηγή για εργαζομένους και συναφή εισοδήματα, πληρωμές 
φόρου προστιθέμενης αξίας, πληρωμές εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ασφάλιστρα 
και όλες τις προθεσμίες πληρωμής που σχετίζονται με προκηρύξεις πληρωμής που 
εκδίδονται από πράκτορες είσπραξης και από τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς 
και ανακοινώσεις φορολογικής αξιολόγησης που εκδίδονται από τις φορολογικές 
αρχές. 

 
Διατάξεις σχετικά με την εταιρική ρευστότητα - εκχώρηση πιστώσεων: 
 
§ Σε περίπτωση πώλησης από εταιρεία, για αντιπαροχή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, 

για χρηματοοικονομικές απαιτήσεις που οφείλονται από οφειλέτες, μετατροπή σε 
φορολογική πίστωση των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων που 
σχετίζονται με: φορολογικές ζημίες που δεν έχουν ακόμη υπολογιστεί ως μείωση του 
φορολογητέου εισοδήματος. 



 
Διατάξεις μεταφοράς: 
 
§ Οι όροι πληρωμής των τελών που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές 

εμπορευμάτων αναστέλλονται για την περίοδο μεταξύ 16 Μαρτίου και 31 Ιουλίου 
2020. Οι όροι της περιοδικής και αναβαλλόμενης πληρωμής των δασμών αναβάλλονται 
για άλλες 30 ημέρες. 

 
Ο ιταλικός οργανισμός εσόδων στις 12 Μαρτίου 2020 ανακοίνωσε την αναστολή όλων των 
επίσημων ελέγχων των φορολογικών δηλώσεων και άλλων ενεργειών ελέγχου, 
αξιολόγησης, επιθεώρησης, είσπραξης και δικαστικών διαφορών. Εάν αυτές οι ενέργειες 
δεν περιλαμβάνουν επικείμενες προθεσμίες (ή έχουν ήδη ανασταλεί από το νόμο). 
 
Ηλεκτρονική παράδοση και μετάδοση της «Ενιαίας πιστοποίησης» 2020: 
 
§ Αναβλήθηκε από τις 30 Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου η παράδοση των μοναδικών 

πιστοποιήσεων σχετικά με την αποζημίωση των υπαλλήλων και των ατόμων που 
«πλήττωνται» και το αυτοαπασχολούμενο εισόδημα αντικαθιστά και απαγορεύει την 
επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση καθυστερημένης τηλεματικής μετάδοσης στον 
Οργανισμό Εσόδων, υπό την προϋπόθεση ότι το αργότερο 30 Απριλίου. 

 
Αναστολή παρακράτησης φόρου στους φορολογούμενους με έσοδα / τέλη που δεν 
υπερβαίνουν τα 400.000 ευρώ: 
 
§ Για λειτουργικά θέματα στην Ιταλία, τα οποία κατά τη φορολογική περίοδο που 

προηγείται εκείνης που βρίσκεται σε εξέλιξη στις 17 Μαρτίου, έχουν επιτύχει έσοδα ή 
τέλη που δεν υπερβαίνουν τα 400.000 ευρώ, τα έσοδα και τα τέλη που λήφθηκαν κατά 
την περίοδο μεταξύ 17 Μαρτίου και 31 Μαρτίου 2020 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση 
φόρου . 

 
Δίκη: 
 
§ Από τις 8 Μαρτίου έως τις 31 Μαΐου 2020, αναστέλλονται οι ακόλουθες 

δραστηριότητες και οι αντίστοιχες προθεσμίες που ισχύουν για τον Οργανισμό Εσόδων: 
αποφάσεις, έλεγχοι φορολογικών δηλώσεων και άλλος έλεγχος, εκτιμήσεις, 
επιθεωρήσεις, εάν αυτές οι ενέργειες δεν περιλαμβάνουν επικείμενες προθεσμίες (ή 
έχουν ήδη ανασταλεί) από το νόμο). 

§ Από τις 9 Μαρτίου έως τις 11 Μαΐου 2020: αναστέλλονται οι ακροάσεις ενώπιον των 
φορολογικών δικαστηρίων και οι δικαστικές προθεσμίες. 

 
Αναβολή πληρωμών φόρου και κοινωνικής ασφάλισης 
 
§ Υπάρχει μια περίοδος ανάπαυλας για την πληρωμή του παρακρατούμενου φόρου για 

την αμοιβή υπαλλήλων και ισοδύναμων εργαζομένων, ΦΠΑ, εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και ασφάλιστρα του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφαλίσεων 
κατά των εργατικών ατυχημάτων. Οι πληρωμές που λήγουν τον Απρίλιο και τον Μάιο 



2020 μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ έως τις 30 Ιουνίου 2020 ή σε πέντε δόσεις που 
ξεκινούν από τον Ιούνιο, χωρίς τόκους ή κυρώσεις. Αυτός ο κανόνας ισχύει για: 

 
§ επιχειρήσεις με έσοδα έως και 50 εκατομμύρια ευρώ, εάν ο κύκλος εργασιών τους 

έχει μειωθεί κατά τουλάχιστον 33% το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020, σε 
σύγκριση με τους ίδιους μήνες του προηγούμενου έτους · 

§ επιχειρήσεις με έσοδα άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, εάν ο κύκλος εργασιών 
τους έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 50% τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. 

§ Στην περίπτωση επιχειρήσεων των οποίων η φορολογική κατοικία, η έδρα ή η έδρα 
της επιχείρησης βρίσκεται στην επαρχία Μπέργκαμο, Μπρέσια, Κρεμόνα, Λόντι ή 
Πιατσέντσα, η αναβολή των πληρωμών ΦΠΑ για τον Απρίλιο και τον Μάιο 
υπόκειται σε μία μόνο προϋπόθεση: πρέπει να έχουν υποστεί πτώση του κύκλου 
εργασιών τουλάχιστον 33%, ανεξάρτητα από τα έσοδα. 

 
Προκαταβολικές δόσεις λήγουν τον Ιούνιο 
 
§ Οι προπληρωμές προκαταβολών των IRPEF (Φόρος εισοδήματος προσωπικού), IRES 

(Φόρος εισοδήματος εταιρειών) και IRAP (Ιταλικός περιφερειακός φόρος παραγωγής) 
δεν θα προκαλέσουν κυρώσεις ή τόκους, υπό την προϋπόθεση ότι η διαφορά μεταξύ 
της πληρωμής και του οφειλόμενου ποσού δεν υπερβαίνει το 20%. 

 
Παράταση της προθεσμίας πληρωμής 
 
§ Πληρωμές στη δημόσια διοίκηση, που λήγουν στις 16 Μαρτίου 2020 και, σύμφωνα με 

το άρθρο 60 του νομοθετικού διατάγματος αρ. 18 της 17ης Μαρτίου 2020, που 
αναβάλλεται έως τις 20 Μαρτίου 2020 θα θεωρηθούν ακριβή εάν έχουν γίνει έως τις 16 
Απριλίου 2020. 

 
Απλούστευση της πληρωμής του τέλους χαρτοσήμου στα einvoices 
 
Η καταβολή του τέλους χαρτοσήμου αναβλήθηκε για: 1) 20 Ιουλίου 2020, στην περίπτωση 
του τέλους χαρτοσήμου για το πρώτο τρίμηνο του 2020, που ανέρχεται σε λιγότερο από 
250 ευρώ · 2) 20 Οκτωβρίου 2020, στην περίπτωση του τέλους χαρτοσήμου για το πρώτο 
και το δεύτερο τρίμηνο του 2020, συνολικού ύψους κάτω των 250 ευρώ. 
 
Πίστωση φόρου για την αγορά PPE στο χώρο εργασίας 
 
§ Η έκπτωση φόρου για τα έξοδα απολύμανσης επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει το 

κόστος αγοράς ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, το κόστος αγοράς και 
εγκατάστασης άλλου εξοπλισμού ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων από 
τυχαία έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες ή για να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι 
βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση μεταξύ τους και το κόστος των καθαριστικών και των 
απολυμαντικών χεριών. 

 
Μέτρα σχετικά με την απασχόληση (π.χ. κρατικά προγράμματα αποζημίωσης, 
εκπαίδευση…) 
 



§ Η κυβέρνηση έχει επεκτείνει τους λόγους πρόσβασης στο "Cassa Integrazione 
Ordinaria" (Υποστήριξη Πληρωμής Μισθού από το Κράτος), παρέχοντας στους 
εργοδότες τη δυνατότητα να αναστείλουν ή να μειώσουν την εργασιακή 
δραστηριότητα για εκδηλώσεις που σχετίζονται με το Covid-19, να υποβάλουν αίτηση 
για επιταγή «μισθολογικής ολοκλήρωσης» με λόγο έκτακτης ανάγκης COVID-19, για 
μέγιστη περίοδο εννέα εβδομάδων από τις 23 Φεβρουαρίου 2020 και σε κάθε 
περίπτωση έως τον Αύγουστο του 2020. 

§ Η διαδικασία για το άνοιγμα του ταμείου ολοκλήρωσης (φάση πληροφόρησης και 
συνεννόηση συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και από κοινού εξέταση εάν ζητηθεί) 
παραμένει επιβεβαιωμένη. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως το τέλος του 4ου μήνα 
μετά την περίοδο κατά την οποία άρχισε η περίοδος αναστολής ή μείωσης της εργασίας 
και δεν υπόκειται στην επαλήθευση της αιτίας. 

§ Η εφαρμογή των διχτυών κοινωνικής ασφάλειας "COVID-19" προβλέπεται σε σχέση 
με τους υπαλλήλους που ισχύουν στις 17 Μαρτίου. 

§ Η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει για το έτος 2020 από τις 5 Μαρτίου, μια ειδική 
άδεια για γονείς με παιδιά κάτω των 12 ετών (ένα κύριο όριο που δεν ισχύει σε σχέση 
με τα παιδιά με αναπηρία σε περίπτωση αποδεδειγμένης σοβαρότητας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο σχολείο του όλες τις τάξεις και τους βαθμούς ή 
στεγάζονται σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας). Οι δικαιούχοι είναι τόσο ιδιωτικοί όσο 
και δημόσιοι εργαζόμενοι. Η χρήση άδειας αναγνωρίζεται εναλλάξ και με τους δύο 
γονείς, για συνεχή ή κλασματική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 15 ημέρες και 
υπόκειται στην προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλος γονέας στο νοικοκυριό που είναι 
δικαιούχος γονικής μέσου εισοδηματικής στήριξης στο το γεγονός της αναστολής ή του 
τερματισμού της εργασίας ή άλλων ανέργων ή μη εργαζομένων γονέων. 

§ Η κυβέρνηση διέταξε την αποζημίωση για τον Μάρτιο 600 ευρώ (που δεν συμβάλλει 
στη διαμόρφωση εισοδήματος) σε αυτόνομους εργαζόμενους και εποχιακούς 
εργαζόμενους (τουρισμός, γεωργία). 

§ Ένα ταμείο απόλυσης που ενισχύθηκε από 5 δις ευρώ για να παρέχει μισθό 9 
εβδομάδων σε εργαζόμενους που δεν καλύπτονται από άλλα δίκτυα κοινωνικής 
ασφάλισης. Οι διοικητικές διαδικασίες απλοποιούνται και οι πληρωμές ενυπόθηκων 
δανείων αναστέλλονται προσωρινά για αγοραστές σπιτιού για πρώτη φορά, 
συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων που έχουν χάσει περισσότερο από 
το ένα τρίτο του κύκλου εργασιών τους κατά το τελευταίο τρίμηνο. 

§ Ιδρύεται ένα ταμείο ύψους 300 εκατ. € για το 2020 για την υποστήριξη εισοδήματος 
τελευταίας προσφυγής για τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους που 
έπαψαν, μείωσαν ή ανέστειλαν τη σχέση εργασίας ή την επιχείρησή τους λόγω της 
πανδημίας. 

 
Διαδικασία υλοποίησης σύντομου χρόνου Covid-19 
 
§ Ειδοποίηση για υποβολή στο Συμβούλιο Εργασίας (εάν υπάρχει) ή στα Εθνικά 

Συνδικάτα 
§ Η ειδοποίηση πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες κύριες πληροφορίες: λόγοι. διάρκεια 

και αριθμός των εμπλεκόμενων μονάδων και εργαζομένων 
§ Κοινή εξέταση μεταξύ του Συμβουλίου Εργασίας (εάν υπάρχει) ή των Εθνικών 

Συνδικάτων και της Εταιρείας (επίσης σε βιντεοδιάσκεψη) το πολύ 3 ημέρες από την 
Κοινοποίηση 



§ Επίσημη αίτηση για υποβολή στην αρμόδια Αρχή Κοινωνικής Ασφάλισης 
§ Η επίσημη αίτηση πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες κύριες πληροφορίες: λόγοι, 

διάρκεια, αριθμός ανασταλμένων ωρών εργασίας, αριθμός εμπλεκόμενων 
εργοστασίων και υπαλλήλων, αντίγραφο της κοινοποίησης και πρακτικό της κοινής 
εξέτασης 

§ Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου 7 ημέρες 
§ Για την περίοδο έκτακτης ανάγκης για την υγεία οι ιταλικές αρχές προτείνουν τη χρήση 

αργιών και ενθαρρύνουν τη χρήση έξυπνης εργασίας, επιτρέποντας στους εργοδότες 
να το χρησιμοποιούν ακόμη και χωρίς γραπτή συμφωνία με τους εργαζομένους 

§ Παρέχει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους με παιδιά ηλικίας έως 12 ετών (ή χωρίς όριο 
ηλικίας για παιδιά με πιστοποιημένη αναπηρία) να επωφελούνται από γονική άδεια 
έως και 15 ημερών, που καλύπτεται από επίδομα κοινωνικής ασφάλισης ίση με το 
50% της αμοιβής 

§ Ως εναλλακτική λύση στη γονική άδεια, οι εργαζόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από 
επίδομα παιδικής φροντίδας, ύψους 600 € (1.000 ευρώ για γιατρούς, νοσηλευτές, 
προσωπικό που εργάζεται στον τομέα της υγείας και της βιοϊατρικής κλπ.) 

 
 
 
Μέτρα οικονομικής τόνωσης (π.χ. δάνεια, μορατόριουμ για αποπληρωμή χρεών…) 
 
Οικονομική υποστήριξη 
 
§ Η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα δώσει 25 εκατομμύρια ευρώ στην οικονομία 

για την καταπολέμηση της επιδημίας του κορωνοϊού, για να βοηθήσει τομείς όπως τον 
τουρισμό και η βιομηχανία εφοδιασμού και μεταφορών, που έχουν πληγεί σοβαρά 
από τον ιό. Αυτό το ερέθισμα αυξάνει την προηγουμένως ανακοινωμένη υποστήριξη σε 
περιοχές, με συνολικά 900 εκατομμύρια €. 

 
Έχει εισαχθεί μορατόριουμ για την πληρωμή εταιρικού χρέους 
 
§ Με την υποστήριξη της κυβέρνησης, ο Ιταλικός Τραπεζικός Σύνδεσμος ανακοίνωσε 

συμφωνία με διάφορες επαγγελματικές ενώσεις για τη θέσπιση μεγάλης κλίμακας 
μορατόριουμ για την αποπληρωμή του χρέους, συμπεριλαμβανομένων στεγαστικών 
δανείων και αποπληρωμών μικρών δανείων και περιστρεφόμενων πιστωτικών 
γραμμών. Θα αφορά δάνεια που έχουν εκδοθεί από εταιρείες έως τις 31 Ιανουαρίου 
2020. 

 
Οι ελλείψεις ρευστότητας και η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση 
 
§ Το Εθνικό Ινστιτούτο Προώθησης και το ίδρυμα χρηματοδότησης ανάπτυξης αύξησε το 

όριο χρηματοδότησης για το τραπεζικό σύστημα, από 1 εκατ. Ευρώ σε 3 εκατ. Ευρώ. 
Τα κεφάλαια προορίζονται να παρέχουν επιδοτούμενα δάνεια σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και μεσαία ανώτατα όρια για τη στήριξη των ταμειακών ροών και των 
επενδύσεων. 

§ Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες όλων των τύπων, 
συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών και των ατομικών εταιρειών, 



μπορούν να επωφεληθούν από ένα μορατόριουμ για ένα συνολικό όγκο δανείων που 
εκτιμάται σε περίπου 220 εκατομμύρια ευρώ. Τα πιστωτικά όρια, τα δάνεια για 
προκαταβολές σε χρεόγραφα, οι βραχυπρόθεσμες δανειακές προθεσμίες και οι δόσεις 
των οφειλομένων δανείων δεσμεύονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου. 

§ Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ο ιταλικός οργανισμός εξαγωγικών πιστώσεων εκδίδει 
εγγυήσεις για δάνεια που χορηγούνται σε εταιρείες οποιουδήποτε μεγέθους 200 δις 
ευρώ εκ των οποίων 30 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο ιταλικός οργανισμός 
εξαγωγικών πιστώσεων εγγυάται μεταξύ 90% και 70% του ποσού των χορηγηθέντων 
δανείων. Το ποσό των εγγυήσεων εξαρτάται από τον αριθμό των υπαλλήλων των 
εταιρειών στην Ιταλία και από τον σχετικό ετήσιο κύκλο εργασιών (λιγότεροι ή 
περισσότεροι από 5000 εργαζόμενοι και έως 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μεταξύ 1,5 
δισεκατομμυρίων ευρώ και 5 δισεκατομμυρίων ευρώ ή άνω των 5 δισεκατομμυρίων 
ευρώ ετησίως τζίρος). Πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις: π.χ. οι 
εταιρείες δεν πρέπει να εγκρίνουν τη διανομή μερισμάτων ή την επαναγορά μετοχών 
εντός του 2020 και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν για έξοδα απασχόλησης, επενδύσεις 
ή επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ιταλία. 

§ Μέσω διατάγματος που θα εκδοθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, ανοίγματα που 
αναλαμβάνει ή αναλαμβάνει η Cassa Depositi e Prestiti SpA, που απορρέει από 
εγγυήσεις που εκδίδονται σε σχέση με δάνεια που χορηγούνται υπέρ ιταλικών 
εταιρειών που υπέστησαν απώλεια εισοδήματος λόγω της Covid- 19 έκτακτης ανάγκης, 
θα είναι εγγυημένη από το κράτος (εντός του προαναφερθέντος ορίου των 200 δις €). 

 
Κεντρικό Ταμείο Εγγυήσεων (Fondo centrale di garanzia) 
 
§ Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το Κεντρικό Ταμείο εκδίδει δωρεάν εγγυήσεις σε 

εταιρείες με λιγότερους από 499 υπαλλήλους σε σχέση με δάνεια με ποσό έως 5 
εκατομμύρια ευρώ. 

§ Δάνεια 72 μηνών κατ 'ανώτατο όριο ποσών ίσων με εκείνα που ορίζονται στο διάταγμα 
αρ. 23/2020 μπορεί να διασφαλιστεί από το Κεντρικό Ταμείο έως και 90% (σε 
περίπτωση άμεσης εγγύησης) ή έως και 100% (σε περίπτωση αντασφάλισης), με την 
επιφύλαξη της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (έως και 80% - σε περίπτωση άμεση 
εγγύηση - ή έως και 90% - σε περίπτωση αντασφάλισης - έως την έκδοση της απόφασης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή, μετά την απόφαση αυτή, για δάνεια που δεν πληρούν 
τους προαναφερόμενους όρους). Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, το Κεντρικό Ταμείο 
εγγυάται το 100% των δανείων, που αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 25% του 
συνολικού κύκλου εργασιών των δικαιούχων (σε κάθε περίπτωση, ποσού που δεν 
υπερβαίνει τα 25 χιλιάδες και €). Επιπλέον, το Κεντρικό Ταμείο, από κοινού με την 
Confidi ή άλλες εξουσιοδοτημένες αρχές, εγγυάται επίσης το 100% των δανείων (που 
αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών των δικαιούχων) 
που χορηγούνται σε εταιρείες με συνολικό κύκλο εργασιών κάτω των 3,2 
εκατομμυρίων ευρώ, με απώλειες εισοδήματος λόγω Covid-19. Τέλος, η εγγύηση του 
Central Fund μπορεί επίσης να αναφέρεται σε δάνεια που έχουν ήδη χορηγηθεί και 
καταβληθεί μετά τις 31 Ιανουαρίου 2020. 

 
Μέτρα για την υποστήριξη των εξαγωγών, της διεθνοποίησης και των επενδύσεων από 
τις επιχειρήσεις 
 



Έχει εισαχθεί ένα σύστημα συνασφάλισης. Το κράτος θα αναλάβει το 90% των κινδύνων 
που δεν προέρχονται από την αγορά (όπως ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ) που 
συνδέονται με τις εγγυήσεις που εκδίδει ο ιταλικός οργανισμός εξαγωγικών πιστώσεων. Το 
υπόλοιπο 10 τοις εκατό θα αναληφθεί από την εταιρεία που λαμβάνει το δάνειο που 
υποστηρίζεται από τον ιταλικό οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων: 
 
§ Ο ιταλικός οργανισμός εξαγωγικών πιστώσεων (SACE) ανακοίνωσε ένα πακέτο €4 δις 

για να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καλύψουν τις ανάγκες ταμειακών 
ροών και να διαφοροποιήσουν τις εξαγωγές των αγορών. 

§ Επιπλέον, ο ιταλικός οργανισμός για την προώθηση της διεθνοποίησης των 
επιχειρήσεων (ICE) έχει ακυρώσει το κόστος που έχουν ήδη αναλάβει οι εταιρείες για 
συμμετοχή σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, προσφέροντας επίσης εναλλακτικές λύσεις 
προβολής. 

§ Ο ιταλικός οργανισμός εξαγωγικών πιστώσεων είναι υπεύθυνος για την προώθηση της 
διεθνοποίησης του ιταλικού κλάδου παραγωγής και αναλαμβάνει δεσμεύσεις από 
ασφαλιστικές δραστηριότητες · Επιπλέον, ο SACE ενεργεί ως εγγυητής για κανέναν 
κίνδυνο αγοράς για το 10% του ποσού των δεσμεύσεων και των σχετικών 
συμφερόντων. Το 90% των ανωτέρω αναλήψεων υποχρεώσεων αναλαμβάνεται από 
το κράτος. 

 
Υποστήριξη παραγωγής και προμήθειας ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού ατομικής 
προστασίας 
 
§ Σύμφωνα με το διάταγμα αρ. 18/2020 ο Έκτακτος Επίτροπος που διορίστηκε για την 

εφαρμογή των μέτρων που υιοθετήθηκαν κατά του Covid-19 εισήγαγε χρηματοδοτικές 
διευκολύνσεις για μέγιστο ποσοστό 75% των αποδεκτών δαπανών για επενδυτικά 
σχέδια με στόχο την αύξηση της προσφοράς ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού 
ατομικής προστασίας (εντός του ανώτατο όριο στήριξης που παρέχεται από την ιταλική 
κυβέρνηση ύψους 800.000 ευρώ). 

 
Τελωνειακά μέτρα 
 
Εξαγωγή 
 
§ «Κατά γενικό κανόνα, η απαγόρευση των εξαγωγών εξοπλισμού ατομικής προστασίας 

συμπεριλαμβανομένων των επεμβατικών και μη επεμβατικών εργαλείων εξαερισμού». 
§ Η εξαγωγή των προαναφερόμενων προϊόντων είναι δυνατή μόνο εάν είναι διαθέσιμη η 

άδεια MAECI (Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας) 
 
Ανακούφιση καθηκόντων 
 
§ Απαλλαγή από τον ΦΠΑ και αφορολόγητες εισαγωγές: - Εξοπλισμού που 

χρησιμοποιείται για έρευνα, διάγνωση και ιατρική περίθαλψη που προσφέρεται ως 
δώρο ή αγοράζεται. - Προϊόντα που προορίζονται να δωρισθούν σε κρατικούς φορείς, 
εγκεκριμένους φιλανθρωπικούς ή φιλανθρωπικούς οργανισμούς και μονάδες 
διάσωσης · - Εμπορεύματα που παραλήφθηκαν στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων. 



§ Απαλλαγή ΦΠΑ και αφορολόγητες εισαγωγές ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού 
που προορίζονται για: - οντότητες ή οργανισμούς δημοσίου δικαίου και άλλες 
φιλανθρωπικές ή φιλανθρωπικές οντότητες · - καθώς και για εμπορεύματα που 
εισάγονται για ελεύθερη κυκλοφορία από τις μονάδες πρώτων βοηθειών. 

§ Απαλλαγή ΦΠΑ και αφορολόγητες εισαγωγές για ατομικού προστατευτικού 
εξοπλισμού και επεμβατικό και μη επεμβατικό εργαλείο εξαερισμού που προορίζεται 
για: το περιφερειακό δίκτυο έκτακτης ανάγκης · ε) Θέματα που παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες και κοινής ωφέλειας ή / και δημόσιου ενδιαφέροντος. Πρέπει να πληρούνται 
συγκεκριμένοι όροι και περιστάσεις προκειμένου να εφαρμοστούν τα οφέλη. 

§ Πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένοι όροι και περιστάσεις προκειμένου να 
εφαρμοστούν τα οφέλη. 

 
Προμήθεια μάσκας 
 
§ Απόκτηση χειρουργικών μασκών και προστατευτικού εξοπλισμού (σε εισαγωγή υπό 

συγκεκριμένη κατάσταση). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το Διάταγμα του Έκτακτου 
Επιτρόπου αρ. 6 της 28ης Μαρτίου 2020, ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που 
προορίζεται για τα άτομα που αναφέρονται στην Εγκύκλιο δεν μπορεί να ζητηθεί. 

 
Τελωνειακές άδειες 
 
§ Δεν είναι δυνατόν να προταθούν νέα αιτήματα εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα, 

εγκεκριμένου εξαγωγέα και επέκταση των όρων για επανεξαγωγή εμπορευμάτων που 
δεσμεύονται σε ATA Carnets (διεθνές τελωνειακό και προσωρινό έγγραφο εξαγωγής-
εισαγωγής), εκτός από περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης. 

 
Διευκολύνσεις πληρωμής 
 
§ Χωρίς αναστολή για την εκ των υστέρων είσπραξη δασμών 
§ Αναστολή όρων πληρωμής που απορρέουν από αιτήματα πληρωμής που εκδίδονται 

από αντιπροσώπους συλλογής (αναβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2020) 
§ Αναβολή πληρωμών για κατόχους χρεωστικών λογαριασμών 
 
Προσέγγιση KPMG Trade & Ιταλικών τελωνείων 
 
§ Τελωνειακή βοήθεια σε όλους τους οικονομικούς φορείς που χρειάζονται βοήθεια 

προκειμένου να πραγματοποιήσουν επείγουσες εργασίες εισαγωγής μάσκας και άλλων 
συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης 
COVID-19. 

§ Η βοήθεια παρέχεται δωρεάν, δεδομένης της έκτακτης ανάγκης. 
 
Άλλα μέτρα και πηγές 
 
Όλες οι βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες τέθηκαν σε αναστολή λόγω 
κορωνοϊού (COVID-19) 
 



§ Η ιταλική κυβέρνηση στις 22 Μαρτίου 2020 δημοσίευσε ένα διάταγμα που 
ουσιαστικά αναστέλλει όλες τις βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες, με 
ορισμένες εξαιρέσεις από τις «βασικές δραστηριότητες». 

§ Η οδηγία για την αναστολή εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ιταλία και ισχύει από τις 
23 Μαρτίου έως τις 3 Μαΐου 2020, όπως προβλέπεται από το διάταγμα που 
εξέδωσε η ιταλική κυβέρνηση στις 10 Απριλίου 2020. 

§ Το διάταγμα, που εκδόθηκε στις 10 Απριλίου 2020, επέκτεινε τον κατάλογο των 
«ουσιωδών δραστηριοτήτων» που παρείχε αρχικά το διάταγμα της 22ας Μαρτίου 
2020. 

§ Σύμφωνα με το διάταγμα της 10ης Απριλίου 2020, οι εργαζόμενοι ή οι εργολάβοι 
των εταιρειών ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των εταιρειών 
των οποίων οι δραστηριότητες έχουν ανασταλεί για εργασίες συντήρησης, 
εποπτείας, καθαρισμού και για τη διαχείριση πληρωμών. 

 
Βελτιωμένη διαφάνεια στις «εισηγμένες εταιρείες» και απαιτήσεις γνωστοποίησης 
(COVID-19) 
 

§ Η ιταλική επιτροπή ανταλλαγής (Εθνική Επιτροπή Εταιρειών και Χρηματιστηρίου - 
CONSOB) εξέδωσε το ψήφισμα αρ. 21304 (17 Μαρτίου 2020) για μείωση του ορίου 
αναφοράς για σημαντικά συμφέροντα σε εισηγμένες εταιρείες. 

§ Το ψήφισμα μειώνει το κατώτατο όριο για την αναφορά σημαντικού ενδιαφέροντος 
σε 1% (από 3%) για εταιρείες με «υψηλή κεφαλαιοποίηση αγοράς» και μεγάλο 
αριθμό μετόχων, και στο 3% (κάτω από 5%) για μικρές και μεσαίες διαστάσεις 
οντότητες (ΜΜΕ). Η CONSOB δεν θεώρησε απαραίτητο να επεκτείνει το ψήφισμα 
σε όλες τις ιταλικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στην αγορά ηλεκτρονικών 
μετοχών (Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A.) · Αντίθετα, το 
ψήφισμα αφορά μόνο 48 εταιρείες, 10 από τις οποίες είναι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. 

§ Το ψήφισμα είναι ένα μέτρο ανακούφισης που σχετίζεται με την πανδημία του 
κορωνοϊού (COVID-19) και τις επιπτώσεις του στην ιταλική χρηματοπιστωτική 
αγορά. Η πρόθεση να καθοριστεί ότι η εταιρική διακυβέρνηση λειτουργεί 
αποτελεσματικά και με διαφάνεια. 

§ Οι παράγραφοι 2-bis και 4-bis του άρθρου 120 του νομοθετικού διατάγματος αρ. 
98/1998, έχουν τροποποιηθεί, διαγράφοντας την αναφορά στην «υψηλού 
επιπέδου αγοραίας αξίας» για εταιρείες για τις οποίες η Εθνική Επιτροπή 
Εταιρειών και Χρηματιστηρίου επιτρέπεται να παρέχει χαμηλότερα όρια σε σχέση 
με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης και προβλέποντας ότι η ιταλική επιτροπή 
ανταλλαγής, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να επιβάλει στους 
επενδυτές, επιτυγχάνοντας ή περνώντας επίσης το κατώφλι του 5% του κεφαλαίου 
μιας εισηγμένης εταιρείας, για να δηλώσουμε τα σχέδια και τους στόχους που 
σκοπεύουν να επιδιώξουν τους 6 μήνες μετά τη λειτουργία που οδηγεί στη σχετική 
υπέρβαση του συμμετοχικού κατωφλίου (συνήθως τα όρια είναι 10, 20 και 25% του 
κεφαλαίου). 

 
Μέτρα κρίσης 
 



§ Η έναρξη ισχύος του ιταλικού κώδικα εταιρικής κρίσης και αφερεγγυότητας 
αναβλήθηκε έως την 1η Σεπτεμβρίου 2020. 

§ Οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 
μπορούν να καταρτιστούν σε συνεχή βάση, εάν η επιχείρηση είχε συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα στην οικονομική κατάσταση για το έτος που έληξε πριν από τις 23 
Φεβρουαρίου 2020. Το μέτρο αυτό θα ισχύει επίσης στις οικονομικές καταστάσεις 
για τα έτη που λήγουν στις 23 Φεβρουαρίου 2020 και δεν έχουν ακόμη εγκριθεί. 

§ Από τις 9 Απριλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ο κανόνας για τη μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου δεν θα εφαρμοστεί. Επομένως, δεν θα είναι απαραίτητο να 
μειωθεί το κεφάλαιο μιας εταιρείας λόγω ζημιών ή, εάν πέσει κάτω από το νόμιμο 
ελάχιστο επίπεδο, να το αυξήσει. Ούτε το μειωμένο ή χαμένο κεφάλαιο θα 
αποτελέσει λόγο για την εκκαθάριση μιας εταιρείας. 

§ Ο μηχανισμός με τον οποίο τα δάνεια των μετόχων αποπληρώνονται μόνο μετά 
την εκκαθάριση των απαιτήσεων άλλων πιστωτών δεν θα λειτουργεί μεταξύ 9 
Απριλίου και 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο κανόνας αυτός ισχύει επίσης για τα 
ενδοεταιρικά δάνεια (όπου υπάρχει διαχείριση και συντονισμός μιας εταιρείας από 
την άλλη). 

 
Χρυσή Δύναμη 
 

§ Ο κανονισμός που σχετίζεται με τη «Χρυσή Δύναμη» εφαρμόζεται επίσης σε τομείς 
στρατηγικής σημασίας (όπως ορίζεται στον ευρωπαϊκό κανονισμό αριθ. 452/2019), 
ο οποίος προβλέπει την προηγούμενη έγκριση από την ιταλική κυβέρνηση (ή για 
την άσκηση άλλων ειδικών εξουσιών που έχουν χορηγηθεί σε η ιταλική κυβέρνηση) 
για συναλλαγές που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με πιστωτικούς, 
χρηματοπιστωτικούς και ασφαλιστικούς τομείς, κρίσιμες υποδομές και 
τεχνολογίες και ευαίσθητος τομέας ημερομηνίας, συμπεριλαμβανομένων και 
ενδοευρωπαϊκών συναλλαγών· Σε περίπτωση εξωευρωπαϊκών συναλλαγών, η 
επέκταση του κανονισμού «Χρυσή Δύναμη» αναφέρεται επίσης στην απόκτηση 
μετοχών υψηλότερη από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων 
ψήφου (τα παραπάνω έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020). Η ιταλική κυβέρνηση μπορεί να 
κινήσει τη διαδικασία με δική της περίπτωση σε περίπτωση έλλειψης ειδοποίησης 
από εταιρείες που εμπλέκονται στις συναλλαγές. 


