
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

Επιχειρήσεις που 
περιλαμβάνονται στους 
καταλόγους με τους ΚΑΔ (όπως 
τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν, βλ. κείμενο 
επιστολής) 

α. Παράταση (χωρίς υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής) 
μέχρι την 31.8.2020, της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα 
οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11.3.2020 έως 30.4.2020 

β. Παράταση (χωρίς υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής) 
μέχρι την 31.8.2020, των προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων /διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των ως άνω επιχειρήσεων, που λήγουν ή έληξαν 
από 11.3.2020 έως 30.4.2020 

γ. Αναστολή μέχρι και 31.8.2020 της είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 
11.3.2020 οφειλών των άνω προσώπων 

ΠΡΟΣΟΧΗ στην παράγραφο 4 (περί επιχειρήσεων με καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργαζομένων) 
δ. Με τη νέα υπουργική απόφαση (Α.1072/2.4.2020) διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω μέτρα αφορούν 

σε επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 
δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ του συνημμένου σ’ αυτήν πίνακα, όπως προκύπτει 
από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα 
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.3.2020 

ΥΑ Α.1053/21.3.2020 (ΦΕΚ 949 
Β), όπως τροποποιήθηκε με την 
ΥΑ 1062/26.3.2020 (ΦΕΚ 1043 Β), 
ΥΑ Α.1072/2.4.2020 (ΦΕΚ 1157 Β) 
(εκδόθηκαν σε εφαρμογή του 
άρθρου 2 της από 11.3.2020 
ΠΝΠ, ΦΕΚ 55 Α) 
ΥΑ  

 

Μισθωτοί των οποίων η 
σύμβαση εργασίας τελεί σε 
αναστολή, λόγω απαγόρευσης 
λειτουργίας της επιχείρησης με 
εντολή δημόσιας Αρχής, είτε 
λόγω με απόφαση του εργοδότη 
σε εφαρμογή του μέτρου της 
περ. α της υποπαραγράφου 2Α 
του ενδέκατου άρθρου της από 
20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68 Α) 

α. Παράταση (χωρίς υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής) 
μέχρι την 31.8.2020, της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών, που λήγουν ή 
έληξαν από 11.3.2020 έως 30.4.2020 

β. Παράταση (χωρίς υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής) 
μέχρι την 31.8.2020, των προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων /διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11.3.2020 έως 30.4.2020 

γ. Αναστολή μέχρι και 31.8.2020 της είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 
11.3.2020 οφειλών των άνω προσώπων 

δ. Με τη νέα υπουργική απόφαση (Α.1075/2.4.2020) διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω μέτρα αφορούν 
σε μισθωτούς σε επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 ΚΑΔ 
δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ του συνημμένου σ’ αυτήν πίνακα, 
όπως προκύπτει από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι 
μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.3.2020 

Άρθρο 1 της ΥΑ 1061/24.3.2020 
(ΦΕΚ 1043 Β) 
ΥΑ Α.1075/2.4.2020 (ΦΕΚ 1160 Β) 
(εκδόθηκαν σε εφαρμογή του 
άρθρου 2 της από 11.3.2020 
ΠΝΠ, ΦΕΚ 55 Α) 
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Επιχειρήσεις που 
περιλαμβάνονται στους 
καταλόγους με τους ΚΑΔ (όπως 
τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν, βλ. κείμενο 
επιστολής) 

α. Παράταση (χωρίς υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής) 
μέχρι την 31.8.2020, της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα 
οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, που λήγουν ή έληξαν από 11.3.2020 έως 30.4.2020 

β. Αναστολή μέχρι και 31.8.2020 της είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 
11.3.2020 οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ των άνω προσώπων 

ΠΡΟΣΟΧΗ στην παράγραφο 4 (περί επιχειρήσεων με καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργαζομένων) 
δ. Με τη νέα υπουργική απόφαση (Α.1073/2.4.2020) διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω μέτρα αφορούν 

σε επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 
δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ του συνημμένου σ’ αυτήν πίνακα, όπως προκύπτει 
από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα 
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.3.2020 

ΥΑ Α.1054/21.3.2020 (ΦΕΚ 950 
Β), όπως τροποποιήθηκε με την 
ΥΑ 1063/26.3.2020 (ΦΕΚ 1043 Β), 
ΥΑ Α.1073/2.4.2020 (ΦΕΚ 1158 Β 
(εκδόθηκαν σε εφαρμογή του 
άρθρου 1 της από 11.3.2020 
ΠΝΠ, ΦΕΚ 55 Α) 

 

Αυτοαπασχολούμενοι & 
ελεύθεροι επαγγελματίες 

α. Περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τον καθορισμό της διαδικασίας, του τρόπου και χρόνου επιλογής για 
την καταβολή μειωμένων (των τρεχουσών) ασφαλιστικών εισφορών, όπως προβλέπει η από 
30.3.2020 ΠΝΠ 

β. Επίσης, περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις για την ισχύ της ρύθμισης, καθώς και προβλέψεις για 
ειδικές περιπτώσεις (ειδικές ασφαλιστικές κατηγορίες, υπαγωγή στο μέτρο παράτασης καταβολής 
εισφορών και άλλες) 

ΥΑ Δ.15/Δ’/οικ.13994/339/ 
3.4.2020 (ΦΕΚ ....... Β) (*) 
(εκδόθηκε σε εφαρμογή της παρ. 
3 του άρθρου δέκατου όγδοου 
της από 30.3.2020 ΠΝΠ, ΦΕΚ 75 
Α) 

 
 

(*) Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 


