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Σημείωση: Οι πληροφορίες στο παρόν προορίζονται μόνο για γενική ενημέρωση και δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
ως αποκλειστική βάση για τη λήψη αποφάσεων. Disclaimer: The information in this document is intended only as a
general update and should not be taken as the sole foundation for decision making.

Σελίδα 2

COVID-19 – Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (13.4.2020) προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
Α. Για τους σκοπούς εφαρμογής των κάθε είδους οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών του COVID-19 που αφορούν τον μήνα Απρίλιο 2020 και εφεξής, προβλέπεται ότι η
αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχει
πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020 και
ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα, γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση
ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται περιλαμβανόταν έως την 13.4.2020 ως δευτερεύων ΚΑΔ στο
Μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα
του φορολογικού έτους 2019.
Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης η επιχείρηση χάνει τα φορολογικά ευεργετήματα και της
επιβάλλονται υψηλά χρηματικά πρόστιμα.
Β. Στις επιχειρήσεις που βάσει του ΚΑΔ τους επλήγησαν οικονομικά λόγω του COVID-19, εφόσον
εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί
στην απόδοση του ΦΠΑ που προκύπτει:
α) από τις δηλώσεις α' τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων
β) από τις δηλώσεις του τρίτου μήνα (Μαρτίου) του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση
διπλογραφικών βιβλίων,
παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της
καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και
την 1η Μαΐου 2020.
Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής του προηγούμενου
εδαφίου είναι η εξόφληση του ΦΠΑ της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες
επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020. Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική
δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης,
το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.

.
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COVID 19 – New Legislative Content Act
The new Legislative Content Act of 13.4.2020, sets inter alia the following:
Α. For the implementation of any kind of financial measures against the adverse impact of COVID-19
concerning April 2020 and onwards it is provided that the retroactive modification by an enterprise of
its main active business activity code (“KAD”) within the period from 23.3.2020 until 24.4.2020 and
referring to a period from 20.3.2020 and backwards, will be acceptable only if the new main KAD
declared was already registered up to 13.4.2020 as a secondary KAD of the said company and such
KAD constitutes the KAD with the higher gross revenue for the tax year 2019.
In case of an inaccurate declaration by the enterprise, the latter loses all tax benefits provided by the
COVID-19 related measures and is liable to pay high fines.
Β. The enterprises which, based on their KAD, have been affected financially by the COVID-19 crisis,
and which will fully pay by 30 April 2020 the total amount of the debit VAT arising:
a) from their first quarter 2020 VAT returns, in case they keep single-entry accounting books,
b) from their VAT return of March 2020, in case they keep double-entry accounting books
will be granted the possibility to set off the 25% of the VAT amount they already paid with other future
tax debts or instalments of partial payment schemes expiring on or after May 1st 2020.

In order for the benefit to apply to enterpises which keep double-entry accounting books, the latter
must have fully paid the VAT corresponding to February 2020, unless they had suspended their
operation on 26.3.2020. In case a modifying VAT return is filed for the said periods, limiting the initial
debit amount, the amount to be set off is proportionally reduced.
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