
ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝOΪΟΥ 

Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Υπ. Οικονομικών κ. Σταϊκούρας, 

ανακοινώθηκαν μέτρα ύψους 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη εργαζομένων και 

επιχειρήσεων. Ειδικά, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών της 18ης 

Μαρτίου 2020 και θέμα «Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου 

Σταϊκούρα για τη δεύτερη δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 

κοροναϊού», αναφέρεται ότι αναστέλλονται ορισμένες υποχρεώσεις επιχειρήσεων. 

1. Αναστολές φόρων και εισφορών επιχειρήσεων 

Προσοχή! Τα μέτρα αφορούν όλες, αυστηρά όμως, τις επιχειρήσεις που ανήκουν 

στους κλάδους που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορονοϊού. 

Τα μέτρα είναι οριζόντια, καθώς αφορούν όλες τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων 

Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), είτε αυτές μένουν ανοικτές, είτε 

λειτουργεί μέρος της δραστηριότητάς τους, είτε κλείνουν με κρατική εντολή, είτε 

κλείνουν με δική τους πρωτοβουλία. 

Δεν αφορούν το σύνολο της οικονομίας! 

Οι ΚΑΔ θα οριστούν από το Υπουργείο Οικονομικών, με βάση τα ημερήσια στοιχεία 

ηλεκτρονικών συναλλαγών που αυτό διαθέτει, σε συνδυασμό με τις σχετικές 

αποφάσεις για απαγόρευση λειτουργίας συγκεκριμένων κλάδων που έχουν 

εκδοθεί. 

Η περίοδος εφαρμογής των μέτρων αφορά τον μήνα Μάρτιο, και, εάν απαιτηθεί, 

θα δοθεί παράταση. 

Για όλες τις επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων αναστέλλονται για 4 μήνες, δηλαδή 

έως 31 Ιουλίου για τις οφειλές Μαρτίου, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, οι κάτωθι 

πληρωμές: 

- Η καταβολή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α., πληρωτέες 

Μαρτίου. 

- Η καταβολή κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά 

Κέντρα. 

- Η καταβολή των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων 

οφειλών. 

Τονίζεται ότι προϋπόθεση αναστολής των φορολογικών και ασφαλιστικών 

υποχρεώσεων των επιχειρήσεων είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων 

εργασίας! 

Υπολογίζεται ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία, εν συνόλω ή εν μέρει, περί 220.000 

ιδιωτικών επιχειρήσεων, με περίπου 600.000 εργαζομένους. 

Παράλληλα, τουλάχιστον 100.000 επιπλέον επιχειρήσεις, με περισσότερους από 

200.000 εργαζόμενους, που δεν έχουν κλείσει με κρατική εντολή, επηρεάζονται 

δραστικά από τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού, και θα ενταχθούν στο 

μέτρο. 

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=216966


Με βάση τις εξαγγελίες, παρακάτω παραθέτουμε τις πιο σημαντικές υποχρεώσεις 

και πως αυτές μεταβάλλονται. 

Προσοχή! 

Ο παρακάτω πίνακας συντάχθηκε και αφορά, αυστηρά, μόνο τις 

επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται δραστικά λόγω 

της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού και των οποίων οι ΚΑΔ θα 

οριστούν από το Υπουργείο Οικονομικών 

Περιγραφή 
Διαχειριστική 
περίοδος 

Καταληκτική 
ημερομηνία 

Νέα 
καταληκτική 
ημερομηνία 

Σχόλια 

Δήλωση ΦΠΑ για επιχειρήσεις που τηρούν 
διπλογραφικά βιβλία 

Φεβρουάριος 
2020 

31/3/2020 Δεν αλλάζει 

Σε περίπτωση που 
δεν υπάρξει νεότερη 
ανακοίνωση σχετικά 
με τις προθεσμίες 
υποβολής των 
αντίστοιχων 
δηλώσεων 

Πληρωμή ΦΠΑ για επιχειρήσεις που τηρούν 
διπλογραφικά βιβλία 

Φεβρουάριος 
2020 

31/3/2020 31/7/2020 

 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών 
Συναλλαγών (Αποκτήσεις και Παραδόσεις) 

Φεβρουάριος 
2020 

26/3/2020 Δεν αλλάζει 

Σε περίπτωση που 
δεν υπάρξει νεότερη 
ανακοίνωση σχετικά 
με τις προθεσμίες 
υποβολής των 
αντίστοιχων 
δηλώσεων 

Δηλώσεις Intrastat μηνός Φεβρουαρίου 
Φεβρουάριος 
2020 

31/3/2020 Δεν αλλάζει 

Σε περίπτωση που 
δεν υπάρξει νεότερη 
ανακοίνωση σχετικά 

με τις προθεσμίες 
υποβολής των 
αντίστοιχων 
δηλώσεων 

Δήλωση Φόρου Διαμονής 
Φεβρουάριος 
2020 

31/3/2020 Δεν αλλάζει 

Σε περίπτωση που 
δεν υπάρξει νεότερη 
ανακοίνωση σχετικά 
με τις προθεσμίες 
υποβολής των 
αντίστοιχων 
δηλώσεων 

Πληρωμή Φόρου Διαμονής 
Φεβρουάριος 
2020 

31/3/2020 31/7/2020 

 

Δήλωση παρακράτησης φόρου σε εισοδήματα 
από μισθωτή εργασία και συντάξεις, για 
μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ασφάλισμα, για 
αμοιβές εργοληπτών, από φορείς γενικής 
κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους 
αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα, για 
αποζημίωση λόγω διακοπής της σχέσεως 
εργασίας ή άλλης σύμβασης, από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται 
αναδρομικά, για υπηρεσίες, αμοιβές μελών Δ.Σ. 

Ιανουάριος 
2020 

31/3/2020 Δεν αλλάζει 

Σε περίπτωση που 
δεν υπάρξει νεότερη 
ανακοίνωση σχετικά 
με τις προθεσμίες 
υποβολής των 
αντίστοιχων 
δηλώσεων 



Πληρωμή παρακράτησης φόρου σε εισοδήματα 
από μισθωτή εργασία και συντάξεις, για 
μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ασφάλισμα, για 
αμοιβές εργοληπτών, από φορείς γενικής 

κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους 
αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα, για 
αποζημίωση λόγω διακοπής της σχέσεως 
εργασίας ή άλλης σύμβασης, από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται 
αναδρομικά, για υπηρεσίες, αμοιβές μελών Δ.Σ. 

Ιανουάριος 
2020 

31/3/2020 31/7/2020 

 

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις πελατών 
προμηθευτών 

Έτους 2019 31/3/2020 Δεν αλλάζει 

Σε περίπτωση που 
δεν υπάρξει νεότερη 
ανακοίνωση σχετικά 
με τις προθεσμίες 
υποβολής των 
αντίστοιχων 
δηλώσεων 

Καταβολή κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών 
στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα 

 

31/3/2020 31/7/2020 
Αφορά τις 
καταβολές που 
λήγουν 31/3/2020 

Καταβολή δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής 
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών 

 

31/3/2020 31/7/2020 
Αφορά τις δόσεις 
που λήγουν 
31/3/2020 

 

* Τα αναγραφόμενα στον παραπάνω πίνακα αποτελούν εκτίμηση με βάση τις 

εξαγγελίες. Δημοσιεύονται με την επιφύλαξη των διευκρινιστικών οδηγιών που 
αναμένεται να εκδοθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και εφόσον ορίζουν 
διαφορετική αντιμετώπιση, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να ακολουθήσουν τις οδηγίες 
των αρμόδιων αρχών. 

2. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις. 

Για τους αυτοαπασχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

κλάδους που παρουσιάζεται δραστική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, αναβάλλονται όλες οι φορολογικές 
υποχρεώσεις, πληρωτέες Μαρτίου, για 4 μήνες. 

Σημείωση: Η παραπάνω διατύπωση (στο κείμενο των εξαγγελιών), κατά την εκτίμηση μας 
χρήζει περαιτέρω ερμηνείας, καθώς δεν διατυπώνεται ξεκάθαρα εάν αφορά και την υποβολή 
δηλώσεων, εκτός από τις πληρωτέες υποχρεώσεις εντός Μαρτίου. 

 


