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ΘΕΜΑ:  Περαιτέρω κυβερνητικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών ιού COVID-19 στην Αλβανία 

 
1. Αιτήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος και πληρωμές φορολογικών υποχρεώσεων. 
Σύμφωνα με την ΠΝΠ υπ’ αριθ. 10 από 26.03.2020, η οποία ετέθη σε ισχύ, τροποποιείται ο Ν. 

8483/1998 «Περί φόρου εισοδήματος» ως εξής: 

- Παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2020 η προθεσμία υποβολής στο ηλεκτρονικό φορολογικό σύστημα 
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος  2019. 

- Παρέχεται στις επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 14 εκατ. λεκ η δυνατότητα καταβολής του 
εταιρικού φόρου εισοδήματος του έτους 2019 εντός του β΄ εξαμήνου 2020. 

- Παρέχεται στις επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 14 εκατ. λεκ η δυνατότητα καταβολής της 
δόσης που αντιστοιχεί στον εταιρικό φόρο εισοδήματος του α΄ τριμήνου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020.   

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να δηλώσουν τις επιστροφές εταιρικού φόρου 
εισοδήματος έως την 31η Μαρτίου 2020.  
            Παρόλο που οι προθεσμίες πληρωμής του ετήσιου φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα 
με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 14 εκατ. λεκ έχουν παραταθεί, ωστόσο οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο 
εργασιών άνω των 14 εκα. λεκ εξακολουθούν να οφείλουν να καταβάλουν τον φόρο εισοδήματος του 
έτους 2019 κανονικά έως την 31η Μαρτίου 2020, καθώς και τις τριμηνιαίες δόσεις  εταιρικού φόρου 
εισοδήματος στο τέλος κάθε τριμήνου. 

 
2. Διοικητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19. 

             Εξάλλου σύμφωνα με την ΠΝΠ υπ’ αριθ. 8 από 24.03.2020, η οποία ετέθη σε ισχύ, τροποποιείται 
και συμπληρώνεται η ΠΝΠ υπ’ αριθ. 3 από 15.03.2020 “Συγκεκριμένα διοικητικά μέτρα τα οποία 
ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της επιδημίας που προκλήθηκε από τον COVID 19”. Ειδικότερα 
προβλέπεται: 

- Στα Νοσοκομεία και τις δομές φιλοξενίας και υγείας προστίθενται και όλες οι δομές, οι οποίες, εφόσον 
κριθεί αναγκαίο κατόπιν πρότασης του Υπουργού Υγείας και Ανασυγκρότησης, θα χρησιμοποιηθούν 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τον COVID- 19. 

- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, την παραγωγή φαρμακευτικού υλικού και 
νοσοκομειακών συσκευών, καθώς και εκείνες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, υποχρεούνται να 
προετοιμασθούν κατάλληλα, προκειμένου να εξασφαλίσουν την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και 
συσκευών και να παράσχουν υπηρεσίες υγείας για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης από τον 
COVID 19.  

- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ειδών διατροφής και άλλων προϊόντων 
απαραίτητων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του ιού COVID 19, υποχρεούνται να εξασφαλίσουν 
αποθέματα διάρκειας 3 μηνών ή αποθέματα ανάλογα με την ημερομηνία λήξεως των προϊόντων. Στην 
περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω επιχειρήσεις  δεν μπορέσουν να διαθέσουν τα συγκεκριμένα 
αποθέματα έως το πέρας της καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης λόγω του COVID 19, θα δύνανται να 
πωλήσουν τα αδιάθετα αποθέματά τους στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Αποθεμάτων, σύμφωνα με τα 
τιμολόγια αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων. 


