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Τελευταία ενημέρωση:24/03/2020 

COVID-19 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 
III. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ 

 
Π.Ν.Π. της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α 68)- 

• Άρθρο τρίτο - Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και φόρου 
προστιθέμενης αξίας  
Σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος της Π.Ν.Π. (20.03.2020), υποθέσεις ελέγχου 
επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή 
φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται 
μέχρι του ύψους των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά 
δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής 
διατάξεων.  
Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη 
προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Για τις επιστροφές του παρόντος 
δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄170). 
 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 55/ 11.03.2020 (ΦΕΚ Α 55) 
1) Y.A. A.1054/21.03.2020 (ΦΕΚ Β 950), που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής 
του άρθρου 1 της Π.Ν.Π. (Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις) 

• Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των 
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό 
φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 μέχρι και 
την 30/04/2020 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 
ΠΑΡΑΤΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΟΧΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

• Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και 
ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου 
προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων. 

• Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού 
διαστήματος της αναστολής 
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• Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς 
αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, 
καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις 
δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει 
αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της 
αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης 

 
*Η υποβολή μιας τέτοιας δήλωσης πρέπει να γίνει μέχρι 31/3 στο ΕΡΓΑΝΗ 

 

2) Y.A. A.1053/21.03.2020 (ΦΕΚ Β 949), που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής 
του άρθρου 2 της Π.Ν.Π. (Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση 
προθεσμίας καταβολής δόσεων) 

• Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των 
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων που 
λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020, για τις επιχειρήσεις 
που έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20/03/2020 αυτούς που έχουν δημοσιευτεί.. 

 Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, 
 παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 
 ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 

• Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και 
ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. 

• Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού 
διαστήματος της αναστολής. 

Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς 
αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, 
καθώς και την περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν 
διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει 
αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής 
ημερομηνίας βεβαίωσης. 
 

3) Άρθρο 3 της Π.Ν.Π. 55/11.03.2020 (Παράταση προθεσμίας καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών) 

Προβλέπει την με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών, καθώς και των προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή 
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για 
τους απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ 
περιτροπής απασχόληση. Η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών 
εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών, δεν θα επιβαρύνεται με τόκους ή προσαυξήσεις. 

Αναμένεται η Υπουργική Απόφαση που θα προβλέψει τις λεπτομέρειες εφαρμογής 
του άρθρου αυτού. 
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5) Άρθρο 9 της Π.Ν.Π. 55/11.03.2020 (Παράταση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. για 
πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία “Thomas Cook Group 
PLC”) 


