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Τα νέα φορολογικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης

01
Aναστολή πληρωμής και για τον μήνα Ιούνιο των δόσεων βεβαιωμένων
οφειλών προς τη φορολογική αρχή σε όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές,
καθώς και στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του
πολιτισμού και του αθλητισμού. Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις
τελούν σε προσωρινή αναστολή, έχουν το δικαίωμα αναστολής των δόσεων
βεβαιωμένων οφειλών.

Με το από 20.05.2020 Δελτίο Τύπου, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε νέα
φορολογικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19. Ειδικότερα
ανακοινώθηκαν μεταξύ άλλων τα κατωτέρω:

02
Επέκταση της δυνατότητας μείωσης ενοικίου κατά 40%, τον μήνα Ιούνιο, σε
όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές και στις επιχειρήσεις που ανήκουν
στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού
και του αθλητισμού. Περαιτέρω, ίδια δυνατότητα δίδεται και σε όσες
επιχειρήσεις άνοιξαν τον Μάιο, συμπεριλαμβανομένου του λιανικού εμπορίου.
Επιπρόσθετα, στις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού,
των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού, δίδεται η δυνατότητα
μείωσης του ενοικίου και κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

03
Αναστολή των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών για τους
ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα σε πληττόμενες επιχειρήσεις και
εργαζόμενους. Επίσης, για αυτά τα πρόσωπα, προβλέπεται η δυνατότητα
συμψηφισμού μέρους του εισοδήματος που έχασαν, με φορολογικές
υποχρεώσεις μετά τον Ιούλιο.

04
Επέκταση, για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, του δικαιώματος
αναστολής σύμβασης εργασίας των εργαζομένων, της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού και της κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών τους. Επιπλέον
ανακοινώθηκε ότι συνεχίζεται η δυνατότητα αναστολής σύμβασης εργασίας, σε
ποσοστό μάλιστα έως 100%, των εργαζομένων στους κλάδους του τουρισμού,
της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού.
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05
Μείωση της προκαταβολής φόρου. Για τις επιχειρήσεις που θα εμφανίσουν
μείωση τζίρου κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, αθροιστικά άνω ενός
ποσοστού, θα προβλεφθεί μείωση της προκαταβολής φόρου που θα πληρώσουν
εντός του 2020 για το 2021. Το ποσοστό της έκπτωσης θα προσδιοριστεί τον
Ιούλιο, με βάση τα στοιχεία τζίρου που θα έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις για
την προηγούμενη περίοδο.

Με το από 20.05.2020 Δελτίο Τύπου, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε νέα
φορολογικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19. Ειδικότερα
ανακοινώθηκαν μεταξύ άλλων τα κατωτέρω:

06
Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένες κατά 100%, έναντι 30%
που είναι σήμερα, για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 1η Σεπτεμβρίου.

07
Χορήγηση δεύτερης Επιστρεπτέας Προκαταβολής με βάση την απώλεια
τζίρου των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου. Το αδιάθετο υπόλοιπο της
πρώτης φάσης του εν λόγω μέτρου, που μόλις ολοκληρώθηκε, θα προστεθεί στη
2η φάση, ώστε το συνολικό ποσό που θα έχει χορηγηθεί, μέχρι τέλος Ιουνίου, να
διαμορφωθεί στα 2 δισ. ευρώ.

08
Μείωση του ΦΠΑ:
• στις μεταφορές από το 24% στο 13%, για την περίοδο 1 Ιουνίου – 31

Οκτωβρίου 2020. Καλύπτει μεταφορές επιβατών με τρένο, με μετρό και τραμ,
με αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, με αεροπλάνο, με πλοίο, με
συνδυαστικές μεταφορές.

• στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά από το 24% στο 13% για την περίοδο
1 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2020.

• στο τουριστικό πακέτο από 80/20 (80% με 13% και 20% με 24%) σε 90/10 για
την περίοδο 1 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2020.

• στα εισιτήρια των κινηματογράφων από το 24% στο 13% για την περίοδο 1
Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2020.
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