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1. Ν.4683/2020 - Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. – Mείωση κατά
40% ενοικίου και στις πληττόμενες επιχειρήσεις για το μήνα
Απρίλιο
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Με το Ν. 4683/2020 που δημοσιεύθηκε στις 10.04.2020 με τον οποίο κυρώνεται
η από 20.3.2020 Π.Ν.Π. προβλέπεται μεταξύ άλλων η επέκταση της μείωσης
μισθώματος σε ποσοστό 40% και στις πληττόμενες επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται ότι ο μισθωτής επαγγελματικής
μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από
την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως εκάστοτε ισχύουν, απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα
Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των νομοθετικών διατάξεων περί μισθώσεων.
Τα παραπάνω ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών, στους οποίους έχει
παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή
και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση,
στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν
πληγεί δραστικά από την επιδημία του COVID-19, καθώς και για τις συμβάσεις
μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος στην ως
άνω επιχείρηση, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας
λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
τηρουμένων των προϋποθέσεων των διατάξεων της ως άνω ΠΝΠ.

Περαιτέρω, με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε
στις 12.04.2020 δόθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του
μέτρου της μείωσης του μισθώματος. Ειδικότερα, ανακοινώθηκε ότι:

• Το μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν σημαντικά από την
κρίση του κορονοϊού, μέσω της έκπτωσης κατά 40% του ενοικίου της
επαγγελματικής τους στέγης αφορά και τους πληττόμενους κλάδους
ελευθέρων επαγγελματιών – επιστημόνων. Επιπλέον, το μέτρο αφορά και
τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις αυτές, εφόσον η σύμβαση εργασίας
τους έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή.

• Στους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις και
εργαζόμενους που πλήττονται σημαντικά από την κρίση του κορονοϊού
(έκπτωση 40% μισθώματος – ως ανωτέρω σημείο α) και που τους παρέχεται
η ευχέρεια αναστολής των φορολογικών τους υποχρεώσεων,
συμπεριλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα, λαμβάνοντας, ωστόσο,
υπόψη τις τυχόν ενδοομιλικές συναλλαγές και συνεργασίες. Αναμένεται η
δημοσίευση σχετικής νομοθετικής διάταξης.
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Έκπτωση 25% του ΦΠΑ για το μήνα Απρίλιο

Το ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση
ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές προσδιορίζονται με τις σχετικές Υπουργικές
Αποφάσεις, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το 25%
επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες
έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020,
εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό
ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φ.Π.Α. που προκύπτει
από τις δηλώσεις α' τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση
απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε
τήρηση διπλογραφικών βιβλίων.

Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση
εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου είναι η εξόφληση του Φ.Π.Α. της
περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που
τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020. Περαιτέρω προβλέπεται ότι
εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την
οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του
συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.
Αναφέρουμε ότι χρήζει διευκρίνησης αν το μέτρο αυτό σχετίζεται με την
διατήρηση του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας και για πόσο διάστημα.
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2. Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13.04.2020 - Μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις.

Με τις διατάξεις της νέας ΠΝΠ της 13.04.2020 μεταξύ άλλων προβλέπεται:
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Η δυνατότητα μεταβολής ΚΑΔ έως 24 Απριλίου 2020

Για τους σκοπούς εφαρμογής των κάθε είδους οικονομικών μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 που αφορούν τον μήνα Απρίλιο 2020 και εφεξής, η
αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ, που έχει πραγματοποιηθεί ή
πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020 και
ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα, γίνεται δεκτή
υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν
έως την έναρξη ισχύος της παρούσας ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο του
φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα
ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019.

Επίσης στην ΠΝΠ προβλέπεται η σωρευτική επιβολή των ακόλουθων
κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης ανακρίβειας της ως άνω δήλωσης
μεταβολής:

• Η επιχείρηση εκπίπτει των ευεργετημάτων έκπτωσης και συμψηφισμού
φορολογικών υποχρεώσεων και υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσό που
επωφελήθηκε από τις σχετικές διατάξεις, εντόκως από την ημέρα καταβολής
του.

• Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 και πάντως όχι
μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

• Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης που έλαβε κάθε εργαζόμενος της επιχείρησης με τη
μορφή αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

02



5.

COVID-19 - Μέτρα αντιμετώπισης των
επιπτώσεων της εμφάνισης του κορωνοϊού

2. Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13.04.2020 - Μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις.

Με τις διατάξεις της νέας ΠΝΠ της 13.04.2020 μεταξύ άλλων προβλέπεται:

03 Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και
ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων

Η επέκταση των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ιδιοκτήτες ατομικών
επιχειρήσεων, καθώς και για επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων,
ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν
απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη μέτρων
οικονομικής ενίσχυσης των ως άνω δικαιούχων.

Περαιτέρω, στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε
στις 12.04.2020 δόθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του
μέτρου.

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε ότι:

Οι επαγγελματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων – έως πέντε
εργαζόμενους – που έχουν πληγεί σημαντικά από την κρίση του κορονοϊού και
είναι δικαιούχοι της έκτακτης αποζημίωσης των 800 ευρώ θα πρέπει να
καταχωρήσουν το αίτημά τους στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ
myBusinessSupport. Η περίοδος καταχώρησης θα ξεκινήσει μέσα στην
εβδομάδα. Προς αυτή την κατεύθυνση δρομολογείται η δημοσίευση της
σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
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3. Επιστρεπτέα Προκαταβολή –Παράταση προθεσμίας υποβολής
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ένταξη επιχειρήσεων

01 Με την υπ’αριθμ. Α.1080/2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων που δημοσιεύθηκε στις 10.04.2020 παρατείνεται έως τις
21/04/2020 η προθεσμία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport”
(www.aade.gr/mybusinesssupport) για την ένταξη των επιχειρήσεων στο
χρηματοδοτικό σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Επίσης με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών της 12.04.2020
ανακοινώθηκε ότι στους δικαιούχους του χρηματοδοτικού σχήματος της
επιστρεπτέας προκαταβολής, παράλληλα με όλες τις επιχειρήσεις που έχουν
από 1 έως και 500 εργαζόμενους, εντάσσονται και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με
τη μορφή ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, ανεξαρτήτως
κλάδου, που δεν απασχολούν εργαζομένους. Αναμένεται η δημοσίευση
σχετικής νομοθετικής διάταξης.

01 Με την υπ’αριθμ. Α.1079/2020 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (Αριθ.
ΦΕΚ: Β' 1292/10.04.2020) παρατείνεται έως και την 21.04.2020 η προθεσμία
καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν
την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) σύμφωνα με τις διατάξεις της από 30.03.2020 ΠΝΠ.

Επιπλέον προβλέπεται ότι έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω
πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που
τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των
οποίων οι δόσεις λήγουν την 31.03.2020.

4. Παράταση της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων
στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30.03.2020
και την 31.03.2020 των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25%
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5. Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων
Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του ιού COVID-19

01 Δημοσιεύτηκε η απόφαση 37674/10.4.2020 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων με την οποία εγκρίνεται η δράση και αποφασίζεται η έκδοση
σχετικής Πρόσκλησης με θέμα «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19».

Στην απόφαση καθορίζεται ότι οι λήπτες της ενίσχυσης είναι οι Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως
λειτουργούν στη χώρα. Επιπλέον ορίζεται ότι οι βασικές προϋποθέσεις
συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι οι
αναφερόμενες στο Κεφάλαιο 4 της συνημμένης Πρόσκλησης.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων
(www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται η 15.04.2020 και ώρα 12.00 και λήξης η
30.06.2020 και ώρα 17:00.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η έναρξη υποβολής ξεκινά σταδιακά με βάση
το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο ανά ημέρα, με
πρώτο το ψηφίο ENA (1), ήτοι την πρώτη ημέρα έναρξης των υποβολών
αποκτούν δυνατότητα υποβολής τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 1, τη δεύτερη
αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 2 κ.ο.κ.
έως την δέκατη ημέρα όπου αποκτούν δυνατότητα υποβολής και τα ΑΦΜ με
τελευταίο ψηφίο το 0. Από την 11η ημέρα και μέχρι και τις 30.6.2020 δύναται
να υποβάλλει αίτηση το σύνολο των ληπτών, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Η πρόσκληση της δράσης δημοσιεύεται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
αναρτάται στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: http://www.antagonistikotita.gr,
του ΕΣΠΑ: www.espa.gr και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
www.mindev.gov.gr.
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