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Ι. Πρακτικός πίνακας:  

Με ανάλυση των προϋποθέσεων (άρθρο 2 της ΚΥΑ) για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 

στις επιχειρήσεις (σχ. η εγκύκλιος Ε. 2052/22.04.2020, του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για την 

εφαρμογή της ΚΥΑ 39162 ΕΞ 2020).   

 
Διάκριση 

περιόδων 

ανάλογα με 

το χρόνο    

έναρξης 

εργασιών της 

δικαιούχου 

επιχείρησης 

 

Πρέπει να ισχύει σωρευτικά: η κατά περίπτωση υποχρέωση υποβολής των οικείων δηλώσεων κατά τις 

αναφερόμενες περιόδους.  

α.1)  

Δήλωση 

φορολογικού 

έτους 2018 

μέχρι και την 

20η Μαρτίου 

2020 με ποσό 

ακαθαρίστων 

εσόδων (κωδ. 

047 της 

δήλωσης Ε3) 

μεγαλύτερο του 

μηδενός, 

 

 

α.2) 

Ναι δήλωση 

φορολογικού 

έτους 2018, 

αλλά (κατ΄ 

εξαίρεση) με 

έναρξη 

εργασιών 

μετά την  

1-10-2018 δεν 

απαιτείται τα 

ακαθάριστα 

έσοδα (κωδ. 

047 της 

δήλωσης Ε3) 

να είναι 

μεγαλύτερα 

του μηδενός. 

 

β)  

όλες τις 

δηλώσεις 

ΦΠΑ, από  

1 Ιανουαρίου 

2018 μέχρι 29 

Φεβρουαρίου 

2020, (μέχρι 

16.04.2020) 

 

 

 

γ) [2] 

δεν είναι σε 

αδράνεια από 

την  

1η Απριλίου 

2019 και μετά. 

Να προκύπτει 

αυτό: 

i. από 

φορολογικό 

μητρώο της 

(ΑΑΔΕ) ή  

 

ii. να μην έχουν 

υποβληθεί 

δηλώσεις με 

μηδενικές 

εισροές και 

μηδενικές 

εκροές 

καθ' όλη την 

περίοδο από 

την 1η 

Απριλίου 2019 

έως και την 

29η 

Φεβρουαρίου 

2020. 

 

δ)  

να μην  έχουν 

υποβάλει, μέχρι 

και την 

16/04/2020, 

πιστωτικές 

δηλώσεις ΦΠΑ 

με μηδενικές 

εκροές καθ' όλη 

την περίοδο από 

την 01/04/2019 

μέχρι και την 

29/02/2020. 

(αφορά όσες 

έχουν δηλώσει 

έναρξη εργασιών 

μέχρι την 31-3-

2019) 

ε)  

δεν έχει 

ανασταλεί η 

χρήση του ΑΦΜ 

της επιχείρησης 

για τη διενέργεια 

ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών 

(εξαφανισμένος 

έμπορος)  

α.1 από   

01.01.2018 

 

Πρέπει να 

ισχύει 

 Πρέπει να 

ισχύει  

Πρέπει να 

ισχύει 

Πρέπει να ισχύει Πρέπει να ισχύει 

α.2 έναρξη 

εργασιών 

μετά την  

01-10-2018 

Δεν ισχύει Ισχύει η 

εξαίρεση 

αυτή. 

Πρέπει να 

ισχύει, αλλά 

από 1.10.2018  

Πρέπει να 

ισχύει (βλ. 

υποσημ. (2) 

Πρέπει να ισχύει Πρέπει να ισχύει 

β. μέχρι 

31.03.2019 

 

Δεν ισχύει, αν 

έγινε έναρξη 

εργασιών εντός 

του έτους 2019. 

Ισχύει η 

εξαίρεση 

αυτή (αν η 

έναρξη έγινε 

μετά  την 

01.10.2018) 

Πρέπει να 

ισχύει, αλλά 

από το χρόνο 

έναρξης. 

Πρέπει να 

ισχύει (βλ. 

υποσημ. (2) 

Πρέπει να ισχύει Πρέπει να ισχύει 

γ. μετά την 

01.04.2019 

 

Δεν ισχύει Δεν αφορά 

την εξαίρεση  

Πρέπει να 

ισχύει, αλλά 

από το χρόνο 

έναρξης. 

Πρέπει να 

ισχύει (βλ. 

υποσημ. (2) 

Πρέπει να ισχύει Πρέπει να ισχύει 

δ. μετά την 

01.01.2020 

 

Δεν ισχύει Δεν αφορά 

την εξαίρεση 
ΦΠΑ για το 

διάστημα 

μέχρι 

29.02.2020: 

ΟΧΙ με 

απλ/κά 

 

ΝΑΙ με  

Διπλ/κά, για  

1ο και 2ο 

2020. 

 

Πρέπει να 

ισχύει για το 

αντίστοιχο 

διάστημα 

Πρέπει να ισχύει 

(για το 

αντίστοιχο 

διάστημα κατά 

περίπτωση 

απλογραφικά 

/διπλογραφικά) 

Πρέπει να ισχύει 

 



3 

 

[1] Άρθρο 4 του νόμου  4684/2020 «Επέκταση οικονομικών ενισχύσεων» 

Όπου στο άρθρο πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84), το οποίο αντικατέστησε το πρώτο 

εδάφιο της παρ. 1 του όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄68), όπως αυτή κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83), αναφέρεται η φράση «μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους», η φράση αυτή 

αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους». 

 
[2] Συνεπώς, αν μια επιχείρηση είναι μόνο κάποιο διάστημα σε αδράνεια ή υπάρχει τμηματική περίοδος αδράνειας, π.χ. 

από 1/5/2019-30/11/2019 και από 1/1/2020-31/1/2020, αυτή δικαιούται αποζημίωσης.  

 
Προσοχή: Αν η επιχείρηση δεν ήταν υπόχρεη σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ:  

δεν εξετάζονται για αυτήν οι προϋποθέσεις οι σχετικές με την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ (όπως πχ επιχειρήσεις μη 

υπαγόμενες στο ΦΠΑ ή επιχειρήσεις υπαγόμενες μεν που έκαναν έναρξη μετά την 1η Μαρτίου 2020). 

 

ΙΙ. Πρακτική επεξεργασία και συντόμευση πληροφοριών, σε αντιστοίχιση  με την ΚΥΑ 

39162 ΕΞ 2020 και τις οδηγίες της ερμηνευτικής εγκυκλίου Ε. 2052/22.04.2020, του 

Διοικητή της ΑΑΔΕ: 

 

Πρακτική επεξεργασία και 

συντόμευση πληροφοριών. 
(με βάση τις οδηγίες της εγκυκλίου Ε. 

2052/22.04.2020, του Διοικητή της ΑΑΔΕ) 

Το κείμενο της ΚΥΑ 39162 ΕΞ 2020 για την 

αποζημίωση ειδικού σκοπού 800 ευρώ για 

επιχειρήσεις. 
(όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ……)   

 
 

 

Με το άρθρο 1 ορίζεται το διάστημα για το 

οποίο καταβάλλεται η αποζημίωση ειδικού 

σκοπού, ύψους 800 ευρώ. 

(17η Μαρτίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 

2020), 

 

 

 

 

 

 

Σχόλιο: ως αφορολόγητη τίθεται το ερώτημα 

αν θα καταχωρηθεί στα βιβλία, όταν μάλιστα 

είναι διπλογραφικά (π.χ ΕΠΕ, ΙΚΕ). 

Για λόγους συμφωνίας με την τράπεζα, ναι 

πρέπει να καταχωρηθεί. Αλλά για τη 

φορολογική μεταχείριση θα ακολουθήσουμε 

ασφαλώς οδηγίες που θα δοθούν από τη 

φορολογική διοίκηση, όπως σε 

παρόμοιες περιπτώσεις αφορολογήτων 

αποζημιώσεων.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 2 Δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού: 

Είναι σαφές ότι οι δικαιούχοι ορίζονται ρητά 

στο άρθρο 2, εφόσον περιλαμβάνονται στους 

ΚΑΔ του συνημμένου πίνακα στην ΚΥΑ.   

Συνεπώς αν μια επιχείρηση ή οντότητα πέρα 

από τις σαφώς καθορισμένες στο άρθρο 2, 

ακόμη και αν η δραστηριότητά της 

περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ του συνημμένου 

πίνακα  δεν μπορεί  να θεωρηθεί δικαιούχος. 

(π.χ όπως αθλητικά σωματεία,  επαγγελματικές 

Άρθρο 1 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού 

 

1. Καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 

οκτακοσίων (800) ευρώ, που αντιστοιχεί στο χρονικό 

διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, από την 17η 

Μαρτίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020, στους 

δικαιούχους του άρθρου 2 της παρούσας, που έχουν 

πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19. 

2. Η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου είναι 

αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια 

του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής 

και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 

κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν 

συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική 

διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις 

περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά 

ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια 

για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή 

προνοιακού χαρακτήρα. 

 

Άρθρο 2 

Δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού  

 

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, 

όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 

(Α’85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του 

ν. 4670/2020 (Α’ 43), οι ιδιοκτήτες ατομικών 

επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με τη μορφή 

ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/751
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/982
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οργανώσεις,  θρησκευτικές οργανώσεις, 
κοινοπραξίες, αστικές εταιρείες, συνεταιρισμοί 

κλπ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Η έννοια σωρευτικά:    

Σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 

Ε.2052/22.04.2020, της ΑΑΔΕ, για την 

εφαρμογή της ΚΥΑ 39162 ΕΞ 2020, η έννοια 

σωρευτικά, ως προς τις  αναφερόμενες στο 

άρθρο 3 προϋποθέσεις, αυτές εφαρμόζονται για 

τις περιπτώσεις επιχειρήσεων, του παραπάνω 

άρθρου 2,  οι οποίες είχαν υποχρέωση 

υποβολής των «οικείων δηλώσεων», για τις 

συγκεκριμένες περιόδους, που αναφέρονται 

στην ΚΥΑ. Βλ. πιο πάνω στον πρακτικό 

πίνακα: 

 

Διάκριση ανάλογα με το χρόνο 

έναρξης: 

α.1  από   01.01.2018 

α.2  έναρξη εργασιών μετά την 01-10-2018 

β.    μέχρι 31.03.2019 

γ.    μετά την 01.04.2019 

δ.   μετά την 01.01.2020 

 

Συνεπώς για τις επιχειρήσεις: 

1.  οι οποίες έκαναν έναρξη εργασιών εντός του 

έτους 2019, δεν εξετάζεται η προϋπόθεση 

της υποβολής δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018. 

    

2. Με την τροποποίηση της περίπτωσης α) 

της παραγράφου 1 του άρθρου 3, (βλ. δίπλα) 

βελτιώθηκε νομοτεχνικά το εν λόγω σημείο 

της ΚΥΑ. Πρόκειται για τις περιπτώσεις 

επιχειρήσεων με έναρξη εργασιών μετά τις 

01.10.2018, όπου δεν απαιτείται στη 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 

φορολογικού έτους 2018, στον κωδ. 047 του 

εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν 

απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και 

πέντε (5) εργαζόμενους,  μέχρι και είκοσι (20) 

εργαζόμενους»[1] έχουν την έδρα τους ή μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα, κατ’ άρθρο 4 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και των Συμβάσεων 

Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχουν κυρωθεί από 

την Ελλάδα και είναι σε ισχύ, και έχουν ενεργό κύριο 

Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020 

έναν από τους αναφερόμενους στον συνημμένο πίνακα, 

ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού 

κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο 

συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την 

αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 

2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 

αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020. 
 

[1] (η φράση αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ ΓΔΟΥ89/2020 - ΦΕΚ B' 

1587/25-04-2020) 

 

Άρθρο 3 

Προϋποθέσεις δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού 

 

Με το άρθρο 3 της προαναφερόμενης Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης, ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι 

οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για την 

καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 

Ειδικότερα, ορίζεται ότι: 

1. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται 

σωρευτικά: 

α) η επιχείρηση οφείλει να έχει υποβάλει μέχρι και την 

20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 

φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων 

(κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός, 

 
[2] «α) η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι  και  την 20ή 

Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 

φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων 

εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του 

μηδενός. Εξαιρετικά, για τις επιχειρήσεις με έναρξη 

εργασιών μετά την 1-10-2018 δεν απαιτείται τα 

ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του 

μηδενός.». 
[2] Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με 

την ΚΥΑ   ΓΔΟΥ88/2020 (ΦΕΚ B' 1578/24-04-2020) 
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Ε3, να αναγράφονται ακαθάριστα έσοδα, 

όταν δεν υπάρχουν (λόγω έναρξης μετά την 

01/10/2018).  

 

3. Επίσης, στις περιπτώσεις που η έναρξη 

εργασιών πραγματοποιήθηκε μετά την 

01.01.2020, εάν η επιχείρηση τηρεί 

απλογραφικά βιβλία δεν υπάρχει υποχρέωση 

υποβολής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας, για το διάστημα μέχρι και την 29η 

Φεβρουάριου 2020.  
Αντίθετα εάν τηρεί διπλογραφικά βιβλία, 

πρέπει να έχει υποβάλει τη δήλωση ΦΠΑ 

Αξίας Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 

2020. 

4. Προσοχή: Αν η επιχείρηση δεν ήταν 

υπόχρεη σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ:  

δεν εξετάζονται για αυτήν οι προϋποθέσεις 

οι σχετικές με την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ 

(όπως πχ επιχειρήσεις μη υπαγόμενες στο 

ΦΠΑ ή επιχειρήσεις υπαγόμενες μεν που 

έκαναν έναρξη μετά την 1η Μαρτίου 2020). 

 

Προϋπόθεση 3η:  η επιχείρηση δεν είναι σε 

αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και 

μετά.    

Να προκύπτει αυτό: 

i. από φορολογικό μητρώο της (ΑΑΔΕ) ή  

ii. να μην έχουν υποβληθεί δηλώσεις με 

μηδενικές εισροές και μηδενικές εκροές καθ' 

όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 

έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020. 

 

Διευκρινήσεις για την αδράνεια:  

Συνεπώς σύμφωνα με τις οδηγίες, για να 

αποκλεισθεί μια επιχείρηση και να μην είναι 

δικαιούχος θα πρέπει να είναι σε αδράνεια 

συνεχώς για όλο το διάστημα από 1ης 

Απριλίου 2019 και μετά, έως και την 29η 

Φεβρουαρίου 2020.  

Επομένως αν μια επιχείρηση είναι μόνο  

κάποιο διάστημα σε αδράνεια ή υπάρχει 

τμηματική περίοδος αδράνειας, π.χ. από 

1/5/2019-30/11/2019 και από 1/1/2020-

31/1/2020, αυτή δικαιούται αποζημίωσης.  

Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη κατ' 

αρχήν όλες οι επιχειρήσεις που στο διάστημα 

αυτό εμφανίζονται ως «ενεργές». 

 

Διευκρινήσεις για το «καθ' όλη την περίοδο»  

Ομοίως, η προϋπόθεση να μην έχουν 

υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις μέχρι και την 

έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 

(16.04.2020) αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες 

καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 

2019 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020 

υπέβαλαν δηλώσεις με μηδενικές εισροές και 

μηδενικές εκροές, δηλαδή δηλώσεις μέχρι και 

το Δ' τρίμηνο του 2019, για τις επιχειρήσεις 

που τηρούν απλογραφικά βιβλία και για τον 

δεύτερο μήνα του 2020 για τις επιχειρήσεις που 

τηρούν διπλογραφικά βιβλία. 

 

Προϋπόθεση 4η: (αφορά όσες έχουν δηλώσει 

έναρξη εργασιών μέχρι την 31.03.2019):  

 

ΟΧΙ πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ, μέχρι και 

την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 

β) η επιχείρηση να έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη 

ισχύος της απόφασης, όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την 

περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 

2020,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από την 1η 

Απριλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα 

στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από 

τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και 

την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καθ' όλη την 

περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η 

Φεβρουαρίου 2020, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ) οι επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών 

στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-3-2019, 

να μην έχουν υποβάλει, μέχρι και την έναρξη ισχύος της 

απόφασης, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές 

εκροές καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 

μέχρι και την 29 Φεβρουαρίου 2020, 
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(16/04/2020,)  με μηδενικές εκροές καθ' όλη 

την περίοδο από την 01/04/2019 μέχρι και την 

29/02/2020. 

 

«Καθ' όλη την περίοδο»: ορθά σπεύδει να 

λύσει «το γρίφο», η εγκύκλιος 

Ε.2052/22.04.2020, διευκρινίζοντας ότι:   

«επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει κατά την 

περίοδο αυτή έστω και μία χρεωστική δήλωση 

ή πιστωτική δήλωση ΦΠΑ με θετικές (άνω του 

μηδενός) εκροές, δικαιούνται την 

αποζημίωση». 

 

Έναρξη μετά την 01.04.2019: 

 

Ισχύουν τα προαναφερθέντα για τις 

επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη μετά την 1η 

Απριλίου 2019. Δηλαδή λαμβάνονται υπόψη τα 

στοιχεία που αφορούν το διάστημα από την 

δήλωση έναρξης και μετά, και έως την 29η 

Φεβρουαρίου 2020. 

 

«κόφτης» σε διακοπή εργασιών μετά την 20η 

Μαρτίου 2020:  

 

Επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε διακοπή 

εργασιών μετά την 20η Μαρτίου 2020 δεν 

δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού 

σκοπού, δεδομένου ότι με το άρθρο 1 ορίζεται 

το διάστημα από 17η Μαρτίου 2020 έως και 

την 30η Απριλίου 2020, για το οποίο 

καταβάλλεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού, 

ύψους 800 ευρώ. (βλ. σχ. πιο πάνω για το 

άρθρο 1 της ΚΥΑ) 

 

Σημαντικές διευκρινήσεις:   

1. Η εγκύκλιος κάνει επίσης μία γενική 

επισήμανση για τα αναφερόμενα στην 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (αλλά και σε 

όσες αποφάσεις έχουν εκδοθεί με βάση 

εξουσιοδοτικές διατάξεις ΠΝΠ για την 

ενίσχυση επιχειρήσεων):  

Δηλαδή ότι τα περί υποβολής 

συγκεκριμένων δηλώσεων φόρου 

εισοδήματος και γενικά εκπλήρωσης 

φορολογικών υποχρεώσεων υποβολής 

δηλώσεων ΦΠΑ, εφαρμόζονται μόνο στις 

περιπτώσεις που υφίσταται η σχετική 

υποχρέωση, από τις επιχειρήσεις αυτές. 

 

Προσοχή: Συνεπώς αν η επιχείρηση δεν 

ήταν υπόχρεη σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ,  

δεν εξετάζονται για αυτήν οι προϋποθέσεις 

οι σχετικές με την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ 

(όπως πχ επιχειρήσεις μη υπαγόμενες στο 

ΦΠΑ ή επιχειρήσεις υπαγόμενες μεν που 

έκαναν έναρξη μετά την 1η Μαρτίου 2020). 

 

2. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο δεύτερο της 

ΚΥΑ της 13.04.2020 (ΦΕΚ Α' 84), για τη  

«Δυνατότητα και προϋποθέσεις μεταβολής 

ΚΑΔ και συνέπειες ανακριβούς δήλωσης» 

εφαρμόζονται για το σκοπό εφαρμογής του 

άρθρου 2 της εν λόγω ΚΥΑ, σχετικά με τους 

δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού.  

Επί πλέον διευκρινίζεται ότι τα οριζόμενα 

στο εν λόγω άρθρο αποτελούν δυνατότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της 

επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση 

ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει 

από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων 

(μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της 

σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης 

καταγγείλει αυτή μέχρι τη λήξη του χρονικού 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21793


7 

 

μεταβολής του κυρίου ΚΑΔ και όχι 

υποχρέωση μεταβολής του. Συνεπώς, δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις στις επιχειρήσεις 

που δεν θα κάνουν χρήση της δυνατότητας 

αυτής και δεν θίγεται το δικαίωμα υπαγωγής 

τους στις κάθε είδους ευεργετικές διατάξεις 

 

Πότε επιστρέφεται η αποζημίωση: 

1ον αν ο εργοδότης προβεί σε απόλυση 

     εργαζόμενου που είναι σε καθεστώς 

     αναστολής η σύμβαση εργασίας του στο 

     διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 1 (από 

     την 17η Μαρτίου 2020 έως και την 30η 

     Απριλίου 2020) 

2ον  αν δεν διατηρηθεί  ο ίδιος αριθμός θέσεων 

     εργασίας μέχρι τη λήξη του ως άνω 

     χρονικού διαστήματος,   

 

 

 

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ: 

 

• Παράταση έως 28.4.2020 για τις 

αιτήσεις των επιχειρήσεων στο 

myBusinessSupport 

• Επέκταση σε 20 εργαζόμενους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημ. Ο τραπεζικός λογαριασμός ΙΒΑΝ 

πρέπει να ανήκει στη δικαιούχο 

επιχείρηση και όχι στο όνομα π.χ του 

εταίρου ή διαχειριστή επι νομικού 

προσώπου. Ο δηλωμένος επαγγελματικός 

λογαριασμός επι ατομικής επιχείρησης ή 

στο όνομα του νομικού προσώπου αρκεί. 

Αν δεν συγχρονίζεται κατά την 

καταχώρηση της δήλωσης βγαίνει σχετικό 

μήνυμα, οπότε πρέπει να δηλωθεί ο 

προσήκων λογαριασμός IBAN,  στην 

Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του 

TAXISnet της ΑΑΔΕ. 

 

διαστήματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1, καθώς και 

στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν διατηρήσουν 

τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας μέχρι τη λήξη του ως 

άνω χρονικού διαστήματος, η αποζημίωση είναι 

επιστρεπτέα κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο έλεγχος της 

τήρησης της παρούσας παραγράφου πραγματοποιείται 

μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. 
 

 

 

 

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία υποβολής και χορήγησης της 

αποζημίωσης 

 

1. Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 24η Απριλίου 

2020 μέχρι και την 28η Απριλίου 2020[3], στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ 

«myBusinessSupport». 
 

[3] όπως οι λέξεις αντικαταστάθηκαν με την ΚΥΑ ΓΔΟΥ88/2020 (ΦΕΚ B' 

1578/24-04-2020)  

 

2. Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων των 

άρθρων 2 και 3 της παρούσας και επέχει θέση υπεύθυνης 

δήλωσης του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι: 

(α) ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζόμενους ή 

απασχολεί μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους ή 

απασχολεί μέχρι και είκοσι  (20) εργαζομένους[4]  ή 

είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος 

επαγγελματίας, 

(β) πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 2 

και 3 της παρούσας. 

 
( [4] σημ. η προσθήκη αυτή είναι δική μας και ίσως από παραδρομή δεν έγινε 

και εδώ συμπλήρωση με τη νέα ΚΥΑ) 

 

3. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται από 

την ΑΑΔΕ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της 

δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην 

Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της 

ΑΑΔΕ. 

 

Άρθρο 5 

Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης 

…………………………………………… 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. (σημ. ΦΕΚ Β' 1457/16-04-2020) 

Αθήνα 15 Απριλίου 2020 

Οι Υπουργοί  

Οικονομικών 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

 

 

 

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται 

 

 

 

 


