
 

 

Αθήνα, 6/4/2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 1212 

ΝΠΔΔ  

 

 

  

ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (4) Εκτός Πλαισίου  (Λοιπές επιχειρήσεις) 

Βεβαιωμένες οφειλές ΦΠΑ: 

- που είναι πληρωτέες μέχρι την 30/04/2020. 

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Παράταση προθεσμίας καταβολής μέχρι και την 31/08/2020. 

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις. (1) 

(ΠΝΠ 30/03/2020, άρθ. 2) 

 

Δόσεις βεβαιωμένων λοιπών οφειλών προς ΔΟΥ: 

- που είναι πληρωτέες μέχρι την 30/04/2020. 

 ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Παράταση προθεσμίας καταβολής μέχρι και την 31/08/2020. 

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις. (1) 

(ΠΝΠ 30/03/2020, άρθ. 2) 

 

Ασφαλιστικές εισφορές: Παράταση προθεσμίας καταβολής για 6 μήνες (31/10). 



- μηνός Μαρτίου 2020, πληρωτέες έως 30/04/2020. 

Η υποβολή της ΑΠΔ είναι υποχρεωτική. 

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις. (1) 

(ΠΝΠ 30/03/2020, άρθ. 2) 

 

Ασφαλιστικές εισφορές: 

- που είναι σε ενεργή ρύθμιση, δόσεις πληρωτέες έως 

30/04/2020 καθώς και όλες οι επόμενες. 

  

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Παράταση προθεσμίας καταβολής κάθε δόσης για 3 μήνες (31/07). 

Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις. (1) 

(ΠΝΠ 30/03/2020, άρθ. 2) 

 

Επιστρεπτέα προκαταβολή. Ταμειακή ενίσχυση με την μορφή “δανείου”. 

(ΠΝΠ 30/03/2020, άρθ. 3) 

 

Αναστολή προθεσμίας λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 

αξιογράφων (επιταγές). 

Αναστολή προθεσμίας λήξης κατά 75 ημέρες. Διαβίβαση ηλεκτρονικά 

από εκδότη, αποδέκτη ή κομιστή. (1) 

(ΠΝΠ 30/03/2020, άρθ. 2) 

 

Λειτουργία επιχείρησης με προσωπικό ασφαλούς 

λειτουργίας (εκ περιτροπής εργασία). 

 ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Επιβολή (μονομερώς) εκ περιτροπής εργασίας, μέχρι Σεπτέμβριο 

2020, τουλάχιστον για το 50% του προσωπικού. Κάθε εργαζόμενος 

απασχολείται τουλάχιστον 2 

εβδομάδες ανά μήνα (1/2). 



(ΠΝΠ 20/03/2020, άρθ. 9) 

 

Επιτάχυνση επιστροφών Φόρου Εισοδήματος και ΦΠΑ: 

- Η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί 

παραγραφής διατάξεων. 

- Ως εκκρεμείς υποθέσεις, νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για 

τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη προσωρινού προσδιορισμού 

φόρου μέχρι την 20/03/2020. 

 

Αφορά εκκρεμείς κατά την 20/03/2020 υποθέσεις ελέγχου επιστροφής 

(Φ.Ε. ή ΦΠΑ), εφόσον το συνολικό αιτηθέν ποσό ανέρχεται μέχρι 

€30.000, ανά φορολογία. 

(Ε.2037/2020) 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

(1) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 2 της ΠΝΠ 30/03/2020, οι κομιστές αξιογράφων των λοιπών – εκτός πλαισίου – επιχειρήσεων, δύνανται να 

υπαχθούν στο συγκεκριμένο μέτρο εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου 

κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν 

περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ. Εξαιρούνται κομιστές που παρουσιάζουν σημαντική 

αύξηση του κύκλου συναλλαγών του στη διάρκεια της κρίσης. 

(2) Εντάσσονται μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και έχουν ενεργό, κύριο ΚΑΔ στις 20/03/2020 έναν από αυτούς που 

αναφέρονται στον πίνακα της Δ.15/Δ΄/οικ. 13226/325/2020. 

(3) Οι επιχειρήσεις των κατηγοριών (1.1) και (1.2) συμπεριλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (“ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ” και “ΚΑΔ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ” αντίστοιχα). Οι επιχειρήσεις των κατηγοριών (1.3), (2) και (3)  

συμπεριλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (“ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1 (με κόκκινο χρώμα)”, “ΚΑΔ ΠΟΥ 

ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2”, “ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3” αντίστοιχα). 

 

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=50C7E2917E16BE20.1D031AEA53&version=2020/03/30
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=C17BFCAB8A6CA000.1D031AEA53&version=2020/03/26
https://www.e-forologia.gr/cms/uploads/217234.pdf
https://www.e-forologia.gr/cms/uploads/217234_1.pdf


 

Δημοσιεύθηκε στο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για την «επιστρεπτέα προκαταβολή» συνολικού ύψους 1 δισ. 
ευρώ. 
Με βάση την απόφαση, κάθε νομικής μορφής επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 
έναν έως 500 εργαζόμενους μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη λήψη της ενίσχυσης με την μορφή της «επιστρεπτέας 
προκαταβολής». Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδική πλατφόρμα της AAΔE (myBusinessSupport) με τις 
α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν: 
- απλογραφικά βιβλία, τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ του Α’ τριμήνου (Ιανουάριος – 
Μάρτιος) 2020, 
- διπλογραφικά βιβλία, τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ, που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020, 
β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν απλογραφικά βιβλία, 
συμπληρώνουν: 
- το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019, 
- το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 
τα ακαθάριστα έσοδα Α΄Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο, 
Για όσες τηρούν διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν : 
- το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019, 
- το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019. 
- τα ακαθάριστα έσοδα α΄ τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα. 

 

 

 


