
1α.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ

1

Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών, οφειλών Φ.Π.Α. και 

καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 

βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 11.03.2020 έως και την 30.4.2020 31.08.2020

2
Η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών και οφειλών 

χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και 

προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της 

αναστολής

την 11.03.2020 31.08.2020

1β.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ

1

Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών, οφειλών Φ.Π.Α. και 

καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 

βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Λήγουν ή έληξαν από 01.04.2020 έως 

30.04.2020
31.08.2020

2
Η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών και οφειλών 

χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και 

προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της 

αναστολής

την 01.04.2020 31.08.2020

1. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014

2. Τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

4. Οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του

5. Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του αμέσως παραπάνω νόμου (Ανώνυμες Εταιρείες με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στις 20.03.2020 από τους αναφερόμενους στη λίστα που έχει δημοσιεύει το υπ. 

Οικονομικών ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας (από τους αναφερόμενους στον πίνακα της απόφασης Α. 1062/2020) 

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, ισχύουν τα ακόλουθα:

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Για τις επιχειρήσεις οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.3.2020 ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 Κ.Α.Δ. 

δευτερεύουσας δραστηριότητας όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 

αντιστοιχούν στο κύριο στις 20.3.2020, ισχύουν τα ακόλουθα:

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

3. Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή 

δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ



2α.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ

1

Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών, οφειλών Φ.Π.Α. και 

καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 

βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Λήγουν ή έληξαν από 11.03.2020 έως 

30.04.2020
31.08.2020

2
Η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών και οφειλών 

χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και 

προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της 

αναστολής

Κατέστησαν ληξηπρόθεσμα την 

11.03.2020
31.08.2020

1. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014

2. Τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

4. Οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του

5. Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του αμέσως παραπάνω νόμου (Ανώνυμες Εταιρείες με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές)

2β.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ

1

Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών, οφειλών Φ.Π.Α. και 

καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 

βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Λήγουν ή έληξαν από 01.04.2020 έως 

30.04.2020
31.08.2020

2
Η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών και οφειλών 

χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και 

προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της 

αναστολής

Κατέστησαν ληξηπρόθεσμα την 

01.04.2020
31.08.2020

1. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014

2. Τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

4. Οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του

5. Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του αμέσως παραπάνω νόμου (Ανώνυμες Εταιρείες με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - συνέχεια

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Για φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.03.2020 τους αναφερόμενους στο 

συνημμένο πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον συνημμένο πίνακα της 

απόφασης Α.1074/2020, 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, ισχύουν τα ακόλουθα :

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

3. Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή 

δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

3. Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή 

δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Για φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο 

πίνακα με τους ΚΑΔ που έχει δημοσιεύει το Υπ. Οικονομικών (Α.1061/2020) ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 

αναγραφόμενους στον πίνακα των ΚΑΔ, 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, ισχύουν τα ακόλουθα:

Στις παραπάνω αναστολές είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παρατάσεις προθεσμιών καταβολής δόσεων, δεν περιλαμβάνονται τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε 

εργαζόμενους επιχειρήσεων που έχουν πληγεί καθώς αυτά, δεν έχουν συμπεριληφθεί στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΝΠ 11.3.2020.



3α.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ

1

Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών, οφειλών Φ.Π.Α. και 

καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 

βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Λήγουν ή έληξαν από 11.03.2020 έως 

30.04.2020
31.08.2020

2
Η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών και οφειλών 

χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και 

προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της 

αναστολής

Κατέστησαν ληξηπρόθεσμα την 

11.03.2020
31.08.2020

1. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014

2. Τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

4. Οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του

5. Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του αμέσως παραπάνω νόμου (Ανώνυμες Εταιρείες με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές)

6. Οι εξ αποστάσεως εργαζόμενοι

7. Όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια

8. Όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας

9. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων

3β.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ

1

Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών, οφειλών Φ.Π.Α. και 

καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 

βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Λήγουν ή έληξαν από 01.04.2020 έως 

30.04.2020
31.08.2020

2
Η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών και οφειλών 

χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και 

προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της 

αναστολής

Κατέστησαν ληξηπρόθεσμα την 

01.04.2020
31.08.2020

1. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014

2. Τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

4. Οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του

5. Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του αμέσως παραπάνω νόμου (Ανώνυμες Εταιρείες με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές)

6. Οι εξ αποστάσεως εργαζόμενοι

7. Όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια

8. Όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας

9. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - συνέχεια

3. Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή 

δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

3. Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή 

δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους

ΜΙΣΘΩΤΟΙ - Μισθωτοί στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα της απόφαση Α.1075/2020  ή 

των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον συνημμένο πίνακα της ίδιας απόφασης, 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, των 

οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περίπτωσης 

α' της υποπαραγράφου 2Α του εντέκατου άρθρου της από 20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'68), ισχύουν τα ακόλουθα :

ΜΙΣΘΩΤΟΙ - Μισθωτοί των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής ή λόγω της εφαρμογής του 

μέτρου της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 2Α του εντέκατου άρθρου της από 20.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (αναστολή σύμβασης εργασίας από επιχείρηση που 

πλήττεται),ισχύουν τα ακόλουθα :

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ



4.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΟΥΣ ή ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ

1 ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥΣ

2 ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥΣ

3 ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 31.03.2020 29.05.2020

4 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 29.05.2020

5 ΦΟΡΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 29.05.2020

6 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΑΡΧΙΚΕΣ ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (από 

01.02.2020 - 30.04.2020)
ΑΠΌ 01.03.2020 έως 31.05.2020 30.06.2020

7 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ή 

ΑΚΥΡΩΣΗΣ (από 01.02.2020 - 31.05.2020)
30.06.2020

8 ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥΣ

9 ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥΣ

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 30.04.2020 30.06.2020

11 ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 30.04.2020 30.06.2020

12 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΝΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 29.05.2020

13 ΦΟΡΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 29.05.2020

14 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 31.03.2020 30.06.2020

15 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΩΝ 30.04.2020 31.07.2020

16
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛ.1033/2014 (ΓΙΑ

ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31.03.2020 31.08.2020

Λοιπές Περιπτώσεις :

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - συνέχεια



1α.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ

1

Ασφαλιστικές εισφορέςπεριόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 έως 

την ημερομηνία που ανεστάλη η λειτουργία της επιχείρησης ή έως την ημερομηνία 

που τέθηκαν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων από επιχείρηση 

που εφάρμοσε το μέτρο της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου, της από 

20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ.Α’/  20.03.2020)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές 

ασφαλισμένου και εργοδότη (όπου αυτή 

προβλέπεται),  για το σύνολο των κλάδων 

ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής 

περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης,  εφάπαξ 

παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για 

τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με 

εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

Απαιτητές έως 31.3.2020 και 30.4.2020
Δύναται να καταβληθούν έως 30.9.2020 

και  έως 31.10.2020 αντίστοιχα

2
Η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών  ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020 

καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης
ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Απαιτητές από 31.3.2020 και οι 

επόμενες (έως την παύση των 

έκτακτων μέτρων)

Παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες

1β.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ

1

Τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και 

Μαρτίου 2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση 

ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών εντός των ανωτέρω 

ημερομηνιών, παρατείνεται χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και 

άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές  

για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας 

ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής 

ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και 

οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ 

συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές 

από προαιρετική ασφάλιση.

Απαιτητές έως 31.3.2020 και 30.4.2020

Εξοφλούνται τμηματικά σε τέσσερις (4) 

ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες 

μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 

κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής 

της πρώτης δόσης έως 30.9.2020

2

Η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020 

καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης 

(Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν 

υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Απαιτητές από 31.3.2020 και οι 

επόμενες (έως την παύση των 

έκτακτων μέτρων)

Παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες 

(Σχετική και η εγκύκλιο 13.2020 ΚΕΑΟ)

1γ.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ

1

Εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό 

μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ, των οποίων έχει ανασταλεί η 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Πάσης φύσεως οφειλές δόσεων ή 

ρυθμίσεων ή  διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής προς στα 

ασφαλιστικά ταμεία λήγουν την 

31.3.2020

Η προθεσμία καταβολής τους 

παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, χωρίς 

τόκους και προσαυξήσεις

2

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό 

μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ και πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα 

μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας  ή 

δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται  από το 

Υπουργείο Οικονομικών

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Πάσης φύσεως οφειλές δόσεων ή 

ρυθμίσεων ή  διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής προς στα 

ασφαλιστικά ταμεία λήγουν την 

31.3.2020

Η προθεσμία καταβολής τους 

παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, χωρίς 

τόκους και προσαυξήσεις

3

Εργαζόμενοι σε ατομικές επιχειρήσεις, επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες 

(γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους/λογιστές, ερευνητές, 

εκπαιδευτικούς) και ελεύθερους επαγγελματίες/επιτηδευματίες (όπως υδραυλικούς, 

ηλεκτρολόγους)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Πάσης φύσεως οφειλές δόσεων ή 

ρυθμίσεων ή  διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής προς στα 

ασφαλιστικά ταμεία λήγουν την 

31.3.2020

Η προθεσμία καταβολής τους 

παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, χωρίς 

τόκους και προσαυξήσεις

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις, εργοδότες οι οποίοι: α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό  ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,  αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή 

μειωμένη ή  εκ περιτροπής απασχόληση, β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στον πίνακα της Δ.15/Δ'/οικ. 13226/325 απόφασης

Αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.4387/2016,  καθώς πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με 

εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, οι οποίοι έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στο πίνακα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά

Λοιπές Περιπτώσεις :


