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μιές από το lockdown, είτε λόγω πλήρους αναστολής 
της λειτουργίας τους είτε εξαιτίας της μείωσης του τζί-
ρου τους. Σύμφωνα με το σχέδιο του οικονομικού επι-
τελείου, εξετάζεται να υπάρξει μείωση στον συντελεστή 
υπολογισμού της προκαταβολής φόρου από το 100% 
που ισχύει σήμερα στο 30%-50% για επιχειρήσεις και 
ελεύθερους επαγγελματίες. Ο περιορισμός της προκα-
ταβολής φόρου θα αφορά το φορολογικό έτος 2020 
και θα υπολογίζεται με βάση τα εισοδήματα του φο-
ρολογικού έτους 2019. Πρόκειται για το τρέχον έτος, 
κατά το οποίο τα έσοδα επιχειρήσεων και ελεύθερων 
επαγγελματιών έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα λόγω της 
κρίσης του κορωνοϊού. 

4Νέα μείωση του εταιρικού φόρου από 24% στο 20%. 
Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για τις εται-

ρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα μειώθηκε ήδη από 
το 28% στο 24% για τα κέρδη του 2019 και το όφελος 
θα φανεί στα εκκαθαριστικά των δηλώσεων φόρου ει-
σοδήματος που θα υποβληθούν. Πρόθεση του οικονο-
μικού επιτελείου είναι και νέα μείωση του φόρου από το 
24% στο 20% για τα κέρδη του 2020. Εναλλακτικά, εάν 
δεν βγαίνει ο λογαριασμός, είναι ανοιχτό το ενδεχόμε-
νο να υπάρξει μείωση του συντελεστή φορολογίας των 
κερδών κατά μία ποσοστιαία μονάδα, σε πρώτη φάση 
στο 23% από 24%. Στο οικονομικό επιτελείο σταθμίζουν 
τις επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή του μέτρου στα 
έσοδα του Δημοσίου, προκειμένου οι απώλειες να είναι 
διαχειρίσιμες σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Γι’ αυ-
τόν τον λόγο, όπως αναφέρουν στην οδό Νίκης, είναι 
δύσκολο να εφαρμοστούν και τα δύο μέτρα ταυτόχρο-
να, δηλαδή και η μείωση της προκαταβολής φόρου και 
η μείωση του εταιρικού φόρου. Ωστόσο, σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες της «R», θα αξιοποιηθούν κοινο-
τικά κονδύλια για την εφαρμογή ενός από τα δύο μέτρα, 
πιθανότατα της μείωσης της προκαταβολής του φόρου. 
Το επικρατέστερο σενάριο είναι να ενταχθεί στα μέτρα 
που είναι απαραίτητα να υλοποιηθούν για την αντιμε-
τώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό.

5 Μείωση του ΕΝΦΙΑ για όσους έχουν πληγεί από την 
πανδημία. Αντιστοίχως, εξετάζεται η μείωση του ΕΝ-

ΦΙΑ κατά 5% ή 10% για όλους τους φορολογούμενους, 
με την αυστηρή προϋπόθεση να καταβάλουν τον φόρο 
εφάπαξ στην καταληκτική ημερομηνία της πρώτης δό-
σης, που δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Η πρώτη δό-
ση, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, καταβάλλεται τον 
Σεπτέμβριο, ενώ για τη φετινή χρονιά είναι ανοιχτό το 
ενδεχόμενο η καταβολή να μετατεθεί για τον Οκτώβριο. 
Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την πα-
ροχή ελάφρυνσης στους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι 
έχουν υποστεί μείωση εισοδήματος από ενοίκια λόγω 
του «κουρέματος» κατά 40% των μισθωμάτων, στο πλαί-
σιο των μέτρων ανακούφισης επιχειρήσεων και νοικοκυ-
ριών που πλήττονται από την κρίση. Τα μέτρα που εξετά-
ζονται είναι τα εξής: Απαλλαγή από τη φορολόγηση του 
μειωμένου εισοδήματος από ενοίκια που εισέπραξαν οι 
ιδιοκτήτες και έκπτωση φόρου ως ποσοστό του εισοδή-
ματος που έχασαν ιδιοκτήτες ακινήτων λόγω του «κου-
ρέματος» των ενοικίων. Αυτό θα μπορούσε να γίνει από 
φέτος με βάση ειδική δήλωση που θα υποβάλουν οι ιδι-
οκτήτες στο Taxisnet, στην οποία θα αναγράψουν το πο-
σό των ενοικίων που έχασαν. 

6Στο γενικότερο πλαίσιο διευκόλυνσης των φορολο-
γουμένων, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ήδη 

εξετάζει την πληρωμή του φόρου εισοδήματος σε έως 
7 μηνιαίες δόσεις. Και αυτό διότι οι διμηνιαίες δόσεις 
μπορεί να οδηγήσουν σε οικονομική ασφυξία δεκάδες 
χιλιάδες φορολογούμενους, με δεδομένο ότι οι αναστο-

λές συμβάσεων και η υποχρέωση της εκ 
περιτροπής εργασίας έχουν «ψαλιδίσει» 
τα εισοδήματα.

7Ειδικά για τον κλάδο της ακτοπλοΐ-
ας έχει αποφασιστεί από το υπουρ-

γείο Οικονομικών και από το υπουργείο 
Ναυτιλίας νέα ενίσχυση, ύψους 15 εκατ. 
ευρώ, για τον Μάιο. Ταυτόχρονα, εκπο-
νείται ειδικό πρόγραμμα-καθεστώς για 
την ενίσχυση των ακτοπλοϊκών επιχειρή-
σεων που πλήττονται, προκειμένου να 
παρασχεθεί η αναγκαία στήριξη για τις 

ζημιές του κλάδου από την πανδημία του κορωνοϊού. 
Πολλές γραμμές φέτος δεν θα λειτουργήσουν, ενώ τα 
δρομολόγια θα είναι μειωμένα κατά 50%.

Το πλέγμα των μέτρων
Ειδικότερα, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τις 
ακόλουθες παρεμβάσεις:

1Μείωση του ΦΠΑ για τη διαμονή στο 6%. 
Στο τραπέζι έχει τεθεί και κοστολογείται η 

πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στο 6%, από 13% 
που ανέρχεται σήμερα η διαμονή με πρωινό. 
Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Του-
ριστικών Επιχειρήσεων έχει ζητήσει τη μείω-
ση στον ΦΠΑ διαμονής στο 6%, όλης της εστί-
ασης στο 13% από 24%, της υπηρεσίας του 
τουριστικού πακέτου στο 13% από 24%, των 
εγχώριων μεταφορών στο 13% από 24% και 
παραμονής του θαλάσσιου τουρισμού στο 
12%. Η μείωση της φορολόγησης του τουρι-
στικού πακέτου αποτελούσε πάγιο αίτημα των 
επιχειρηματιών του τουρισμού, προκειμένου 
να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονο-
μίας, αλλά τώρα αποκτά άλλη διάσταση λόγω 
των επιπτώσεων του κορωνοϊού στον συγκε-
κριμένο κλάδο.

2Αντίστοιχα θα ανασταλεί για όσο δεν υπάρ-
χει τουρισμός το τέλος διαμονής, που ξεκί-

νησε να εφαρμόζεται από το 2018. Σημειώνε-
ται πως ο φόρος διαμονής στα ελληνικά καταλύ-
ματα ανέρχεται σε 4 ευρώ ανά διανυκτέρευση 
και ανά δωμάτιο στα ξενοδοχεία 5 αστέρων, 
σε 3 ευρώ στα ξενοδοχεία 4 αστέρων, σε 1,5 
ευρώ στα ξενοδοχεία 3 αστέρων και σε 0,50 
ευρώ στα ξενοδοχεία 1 έως 2 αστέρων, καθώς 
και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πέρυσι ο εν 
λόγω φόρος έφερε στα κρατικά ταμεία τα δι-
πλά από τα προβλεπόμενα έσοδα, δηλαδή 135 
εκατ. ευρώ από 74 εκατ. που είχαν προβλεφθεί 
αρχικά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, 
κάτι που σημαίνει ότι αποτελεί σημαντική πη-
γή για τον κρατικό Προϋπολογισμό. 

3Μείωση προκαταβολής φόρου για τις επι-
χειρήσεις που υπέστησαν οικονομικές ζη-

Στον τουρισμό 
εξετάζονται η μείωση του 
ΦΠΑ διαμονής στο 6% από 
13% και η αναστολή του 
τέλους διαμονής

Νέο γύρο ενισχύσεων με μέτρα για 
τη στήριξη των εργαζομένων και των 
επιχειρήσεων και τον μήνα Μάιο εξήγ-
γειλε το οικονομικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης, ανεβάζοντας το συνολικό 
ύψος των μέτρων που έχουν ληφθεί 
σε 24 δισ. ευρώ. Η κορωνίδα των νέ-
ων μέτρων στήριξης των πολιτών εί-
ναι η τρίμηνη, έως το τέλος Ιουλίου, 
παράταση του νόμου προστασίας της 
πρώτης κατοικίας από τους πλειστη-
ριασμούς, ενώ από τον Ιούλιο -και για 
ορισμένο χρονικό διάστημα- θα υπάρ-
ξει νέο πλαίσιο προστασίας με επιδό-
τηση δόσης από το Δημόσιο για όλους 
τους δανειολήπτες με «κόκκινο» δά-
νειο, αλλά και για εκείνους με εξυπη-
ρετούμενο που έχουν πληγεί από τον 
κορωνοϊό. Συγκεκριμένα, τα νέα μέ-
τρα του Μαΐου είναι τα εξής: 

f Η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 
800 ευρώ θα συνεχιστεί για όσους ερ-
γαζομένους παραμείνουν σε καθεστώς 
προσωρινής αναστολής της σύμβασής 
τους, σε συνάρτηση με το χρονικό δι-
άστημα που θα διαρκέσει η αναστο-
λή της σύμβασης εργασίας. Οι ανα-
στολές των συμβάσεων εργασίας θα 
ισχύουν έως την 31η Μαΐου. 

f Οι αναστολές βεβαιωμένων οφει-
λών προς εφορία και ασφαλιστικά τα-
μεία εξακολουθούν να υφίστανται τον 
μήνα Μάιο, για το σύνολο των μέχρι 
σήμερα πληττόμενων επιχειρήσεων.

f Η έκπτωση 40% επί του ενοικίου 
της επιχείρησης, όπως και της πρώ-
της κατοικίας και της φοιτητικής κα-
τοικίας συνεχίζει να υφίσταται και τον 
Μάιο, για το σύνολο των μέχρι σήμε-
ρα πληττόμενων επιχειρήσεων. Για τις 
επιχειρήσεις που θα ανοίξουν τον Μά-
ιο, το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα επα-
ναληφθεί για τους επόμενους μήνες.

f Δρομολογείται, εντός των επόμε-
νων δύο μηνών, μια δεύτερη επιστρε-
πτέα προκαταβολή (η πρώτη ήταν 1 
δισ. ευρώ), όπου μπορούν να συμμε-
τάσχουν όλες οι επιχειρήσεις.

f Ανοίγουν την επόμενη εβδομάδα 
χρηματοδοτικές γραμμές ενίσχυσης 
της ρευστότητας των επιχειρήσεων 
με εγγύηση του Δημοσίου (Αναπτυξι-
ακή Τράπεζα κ.ά.), αλλά και νέος γύ-
ρος του αναπτυξιακού νόμου. 

Πρώτη κατοικία
Μέχρι και την 31η Ιουνίου θα ισχύσει 
ο υφιστάμενος νόμος για την προστα-
σία της πρώτης κατοικίας. Σύμφωνα 
με πληροφορίες της Realnews, στο 
πρόγραμμα-γέφυρα προστασίας της 
πρώτης κατοικίας, που θα ισχύσει από 
τον Ιούλιο μέχρι τις αρχές του 2021, θα 
μπορούν να ενταχθούν 400.000 δανει-
ολήπτες, είτε έχουν «κόκκινο» δάνειο 
είτε εξυπηρετούμενο, και πλήττονται 
από την κρίση. Πρόκειται για την επι-
βράβευση -για πρώτη φορά- και των 
συνεπών δανειοληπτών. Παράλληλα, 
θα θέσει δικλείδες ασφαλείας, ώστε 
να μην επωφεληθούν από την επιδό-
τηση οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Τα μέτρα στήριξης 
για τον Μάιο
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