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ΘΕΜΑ: Οδθγίεσ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ με αρικμ. 39162 ΕΞ 2020 Κοινισ
Τπουργικισ Απόφαςθσ των Τπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων και
Εργαςίασ & Κοινωνικών Τποκζςεων με τίτλο "Αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ για τθν
ενίςχυςθ επιχειριςεων, λόγω τθσ εμφάνιςθσ και διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID19."
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1. Με το άρκρο 3 τθσ προαναφερόμενθσ Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ, ορίηονται οι
προχποκζςεισ, οι οποίεσ πρζπει να πλθροφνται ςωρευτικά για τθν καταβολι τθσ
αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ.
Ειδικότερα, ορίηεται ότι
α) θ επιχείρθςθ οφείλει να ζχει υποβάλει μζχρι και τθν 20θ Μαρτίου 2020 διλωςθ
φορολογίασ ειςοδιματοσ του φορολογικοφ ζτουσ 2018, με ποςό ακακαρίςτων εςόδων
(κωδ. 047 τθσ διλωςθσ Ε3) μεγαλφτερο του μθδενόσ,
β) θ επιχείρθςθ να ζχει υποβάλει μζχρι και τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ απόφαςθσ, όλεσ τισ
δθλϊςεισ ΦΠΑ για τθν περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μζχρι 29 Φεβρουαρίου 2020,
γ) θ επιχείρθςθ δεν είναι ςε αδράνεια από τθν 1θ Απριλίου 2019 και μετά, όπωσ αυτό
προκφπτει από τα ςτοιχεία που τθροφνται ςτο φορολογικό μθτρϊο τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) ι από τθ μθ υποβολι μθδενικϊν δθλϊςεων ΦΠΑ,
μζχρι και τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, κακ’ όλθ τθν περίοδο από τθν
1θ Απριλίου 2019 μζχρι και τθν 29θ Φεβρουαρίου 2020,
δ) οι επιχειριςεισ που ζχουν δθλϊςει ζναρξθ εργαςιϊν ςτο φορολογικό μθτρϊο τθσ
ΑΑΔΕ μζχρι τθν 31-3-2019, να μθν ζχουν υποβάλει, μζχρι και τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ
απόφαςθσ, πιςτωτικζσ δθλϊςεισ ΦΠΑ με μθδενικζσ εκροζσ κακ’ όλθ τθν περίοδο από
τθν 1θ Απριλίου 2019 μζχρι και τθν 29 Φεβρουαρίου 2020,
ε) δεν ζχει αναςταλεί θ χριςθ του ΑΦΜ τθσ επιχείρθςθσ για τθ διενζργεια
ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν ςφμφωνα με τθν απόφαςθ ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015, όπωσ
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει (εξαφανιςμζνοσ ζμποροσ), όπωσ αυτό προκφπτει από το
φορολογικό μθτρϊο τθσ ΑΑΔΕ.

2. Για τουσ ςκοποφσ εφαρμογισ τθσ παραπάνω απόφαςθσ και ειδικότερα ωσ προσ τισ
παραπάνω αναφερόμενεσ προχποκζςεισ, διευκρινίηεται ότι, αυτζσ εφαρμόηονται και
δθ ςωρευτικά για τισ περιπτϊςεισ επιχειριςεων, οι οποίεσ είχαν τθν υποχρζωςθ
υποβολισ των οικείων δθλϊςεων κατά τισ αναφερόμενεσ παραπάνω περιόδουσ.
υνεπϊσ για τισ επιχειριςεισ οι οποίεσ ζκαναν ζναρξθ εργαςιϊν εντόσ του ζτουσ 2019,
δεν εξετάηεται θ προχπόκεςθ τθσ υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ του
φορολογικοφ ζτουσ 2018. Επίςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που θ ζναρξθ εργαςιϊν
πραγματοποιικθκε μετά τθν 1-1-2020, εάν θ επιχείρθςθ τθρεί απλογραφικά βιβλία
δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ, για το
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διάςτθμα μζχρι και τθν 29θ Φεβρουαρίου 2020. Αντίκετα εάν τθρεί διπλογραφικά
βιβλία, πρζπει να ζχει υποβάλει τθ διλωςθ Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ Ιανουαρίου
και Φεβρουαρίου του 2020. Εξάλλου, ςε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ από το νόμο
δεν ιταν υπόχρεθ ςε υποβολι διλωςθσ Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ, δεν εξετάηονται
για αυτιν οι προχποκζςεισ οι ςχετικζσ με τθν υποβολι δθλϊςεων ΦΠΑ (όπωσ πχ
επιχειριςεισ μθ υπαγόμενεσ ςτο ΦΠΑ ι επιχειριςεισ υπαγόμενεσ μεν που ζκαναν
ζναρξθ μετά τθν 1θ Μαρτίου 2020).

3. χετικά με τθν προχπόκεςθ θ επιχείρθςθ να μθν είναι ςε αδράνεια από τθν 1θ
Απριλίου 2019 και μετά, όπωσ αυτό προκφπτει από τα ςτοιχεία που τθροφνται ςτο
φορολογικό μθτρϊο τθσ ΑΑΔΕ ι από τθ μθ υποβολι μθδενικϊν δθλϊςεων ΦΠΑ, μζχρι
και τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ εν κζματι απόφαςθσ, κακ’ όλθ τθν περίοδο από τθν 1θ
Απριλίου 2019 μζχρι και τθν 29θ Φεβρουαρίου 2020, διευκρινίηεται ότι για να
αποκλειςκεί μια επιχείρθςθ και να μθν είναι δικαιοφχοσ κα πρζπει να είναι ςε
αδράνεια ςυνεχϊσ για όλο το διάςτθμα από 1θσ Απριλίου 2019 και μετά, ζωσ και τθν
29θ Φεβρουαρίου 2020. υνεπϊσ, αν μια επιχείρθςθ είναι μόνο κάποιο διάςτθμα ςε
αδράνεια ι υπάρχει τμθματικι περίοδοσ αδράνειασ, π.χ. από 1/5/2019-30/11/2019
και από 1/1/2020-31/1/2020, αυτι δικαιοφται αποηθμίωςθσ. Για το ςκοπό αυτό
λαμβάνονται υπόψθ κατ’ αρχιν όλεσ οι επιχειριςεισ που ςτο διάςτθμα αυτό
εμφανίηονται ωσ «ενεργζσ».
Ομοίωσ, θ προχπόκεςθ να μθν ζχουν υποβλθκεί μθδενικζσ δθλϊςεισ αφορά τισ
επιχειριςεισ οι οποίεσ κακ’ όλθ τθν περίοδο από τθν 1θ Απριλίου 2019 ζωσ και τθν
29θ Φεβρουαρίου 2020 υπζβαλαν δθλϊςεισ με μθδενικζσ ειςροζσ και μθδενικζσ
εκροζσ, δθλαδι δθλϊςεισ μζχρι και το Δ’ τρίμθνο του 2019, για τισ επιχειριςεισ που
τθροφν απλογραφικά βιβλία και για τον δεφτερο μινα του 2020 για τισ επιχειριςεισ
που τθροφν διπλογραφικά βιβλία.

4. Ομοίωσ, δεν δικαιοφνται τθν αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ, οι επιχειριςεισ που
ζχουν δθλϊςει ζναρξθ εργαςιϊν ςτο φορολογικό μθτρϊο τθσ ΑΑΔΕ μζχρι τθν 31-32019 και ζχουν υποβάλει, μζχρι και τθν 16-4-2020, πιςτωτικζσ δθλϊςεισ ΦΠΑ με
μθδενικζσ εκροζσ κακ’ όλθ τθν περίοδο από τθν 1θ Απριλίου 2019 μζχρι και τθν 29
Φεβρουαρίου 2020, κατά τα προαναφερκζντα. υνεπϊσ, επιχειριςεισ που ζχουν
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υποβάλει κατά τθν περίοδο αυτι ζςτω και μία χρεωςτικι διλωςθ ι πιςτωτικι
διλωςθ ΦΠΑ με κετικζσ (άνω του μθδενόσ) εκροζσ, δικαιοφνται τθν αποηθμίωςθ.
Για τισ επιχειριςεισ που ζκαναν ζναρξθ μετά τθν 1θ Απριλίου 2019, λαμβάνονται
υπόψθ τα ςτοιχεία που αφοροφν το διάςτθμα από τθν διλωςθ ζναρξθσ και μετά, και
ζωσ τθν 29θ Φεβρουαρίου 2020, κατά τα προαναφερκζντα.
5. Επιχειριςεισ που ζχουν προβεί ςε διακοπι εργαςιϊν μετά τθν 20θ Μαρτίου 2020
δεν δικαιοφνται τθν αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ, δεδομζνου ότι αυτι αφορά
διάςτθμα ωσ τθν 30θ Απριλίου 2020, ιτοι αφορά ενεργζσ επιχειριςεισ για όλο το
διάςτθμα που καλφπτει θ αποηθμίωςθ.

6. Επιςθμαίνεται, τα αναφερόμενα ςτθν παραπάνω Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ, αλλά
και ςε όςεσ αποφάςεισ ζχουν εκδοκεί με βάςθ εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ Πράξεων
Νομοκετικοφ Περιεχομζνου για τθν ενίςχυςθ επιχειριςεων, λόγω τθσ εμφάνιςθσ και
διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19, περί υποβολισ ςυγκεκριμζνων δθλϊςεων φόρου
ειςοδιματοσ και γενικά εκπλιρωςθσ φορολογικϊν υποχρεϊςεων υποβολισ
δθλϊςεων ΦΠΑ, εφαρμόηονται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που υφίςταται θ ςχετικι
υποχρζωςθ, από τισ επιχειριςεισ αυτζσ.

7. Σζλοσ, διευκρινίηεται ότι για το ςκοπό εφαρμογισ του άρκρου 2 τθσ εν κζματι
Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ ςχετικά με τουσ δικαιοφχουσ τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ
ςκοποφ εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτο Άρκρο δεφτερο
προχποκζςεισ μεταβολισ ΚΑΔ και ςυνζπειεσ ανακριβοφσ διλωςθσ

«Δυνατότθτα και
» Πράξθσ

Νομοκετικοφ Περιεχομζνου τθσ 13/04/2020 (ΦΕΚ Α ́ 84).
Περαιτζρω, διευκρινίηεται ότι τα οριηόμενα ςτο εν λόγω άρκρο αποτελοφν δυνατότθτα
μεταβολισ του κυρίου ΚΑΔ και όχι υποχρζωςθ μεταβολισ του. υνεπϊσ, δεν
επιβάλλονται κυρϊςεισ ςτισ επιχειριςεισ που δεν κα κάνουν χριςθ τθσ δυνατότθτασ
αυτισ και δεν κίγεται το δικαίωμα υπαγωγισ τουσ ςτισ κάκε είδουσ ευεργετικζσ
διατάξεισ που ζχουν κεςπιςτεί ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ των ςυνεπειϊν διάδοςθσ
του κορωνοϊοφ COVID-19, εφόςον εμπίπτουν ςε κάποια άλλθ από τισ προχποκζςεισ
υπαγωγισ ςτισ διατάξεισ αυτζσ (ζχουν ενεργό κφριο ΚΑΔ ςτισ 20.03.2020 ζναν από
τουσ αναφερόμενουσ ςτον ςυνθμμζνο ςτθ εν κζματι απόφαςθ πίνακα ι των οποίων
4
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τα ακακάριςτα ζςοδα ενεργοφ κατά τθν

20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεφουςασ

δραςτθριότθτασ από τουσ αναγραφόμενουσ ςτον ίδιο ςυνθμμζνο πίνακα , όπωσ αυτά
προκφπτουν από τθν αρχικι διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2018,
είναι μεγαλφτερα από τα ακακάριςτα ζςοδα που αντιςτοιχοφν ςτον κφριο ΚΑΔ ςτισ
20.03.2020).

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Δ.Ε.
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