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Οι οικονομικές βοήθειες και διευκολύνσεις του κράτους στους ελεύθερους 

επαγγελματίες στην Ισπανία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 

 

Η πανδημία του Covid-19 έχει ήδη προκαλέσει πολλές αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια 

οικονομία σε όλους, σχεδόν, τους τομείς της οικονομίας. Αδιαμφισβήτητα όμως, οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες αποτελούν μία εξαιρετικά ευάλωτη κατηγορία, καθώς δεν διαθέτουν την 

απαραίτητη ρευστότητα για να καταφέρουν να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους. Για το λόγο 

αυτό, η ισπανική Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει οικονομικές βοήθειες προς τους ελεύθερους 

επαγγελματίες, προκειμένου να είναι σε θέση να συνεχίσουν τη λειτουργία τους με το πέρας της 

κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.  

Συγκεκριμένα, τα μέτρα της ισπανικής Κυβέρνησης είναι τα εξής:  

• Διακοπή λειτουργίας: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τα έσοδα των οποίων έχουν μειωθεί 

κατά 75%, θα έχουν πρόσβαση στη λεγόμενη «ανεργία των ελεύθερων επαγγελματιών».  

Το ποσό που μπορούν να λάβουν, υπολογίζεται από τον μέσο όρο των εσόδων τους κατά 

τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι το 80% των δικαιούχων 

λαμβάνει το κατώτατο ποσό των 660 ευρώ μηνιαίως. Τα κριτήρια για την καταβολή του 

επιδόματος είναι ο επαγγελματίας να έχει πληρώσει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές και 

να έχει εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο των Ελεύθερων Επαγγελματιών (RETA) έως και την 

ημέρα κήρυξης της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, ήτοι την 14η Μαρτίου.  

• Παράταση πληρωμής φόρων: Οι πληρωμές ΦΠΑ και ο φόρος, τα οποία έπρεπε να 

κατατεθούν έως και τις 20 Απριλίου, έχουν μετατεθεί, προς το παρόν, για τις 20 Μαΐου.  

• Φορολογικό Μορατόριουμ: Δίνεται η δυνατότητα μεταγενέστερης πληρωμής φόρων, οι 

οποίοι έπρεπε να καταβληθούν μεταξύ 14 Μαρτίου και 30 Μαΐου. Το μέγιστο ποσό 

αναβολής είναι τα 30.000 ευρώ και αφορά συναλλαγές αξίας μικρότερης των 6.010.121,04 

ευρώ. Η πληρωμή μπορεί να γίνει, το αργότερο, σε έξι μήνες, ενώ εάν η πληρωμή 

πραγματοποιηθεί τους πρώτους τρεις μήνες δεν υπάρχει επιπλέον κόστος. Σε περίπτωση 

που πραγματοποιηθεί μεταξύ των τριών και έξι μηνών υιοθετείται ένα επιτόκιο ενώ, πέραν 

των έξι μηνών, οι επαγγελματίες πληρώνουν το ήμισυ του κανονικού τόκου. 

• Αναβολή Ασφαλιστικών Εισφορών: Δίνεται η δυνατότητα μεταγενέστερης 

αποπληρωμής των χρεών στον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλειας ενώ τα κέρδη που 

πραγματοποιούνται μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, μπορούν να κατατεθούν 

καθυστερημένα, χρεωμένα με επιτόκιο 0,5%.  

• Μορατόριουμ των καταβολών στην  Κοινωνική Ασφάλιση: Οι ακριβείς λεπτομέρειες 

ακόμη δεν έχουν αποφασιστεί, όμως οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν να 

πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου το Νοέμβριο, 

Δεκέμβριο τ.έ. και Ιανουάριο του 2021 αντίστοιχα. 
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• Συνταξιοδοτικά Προγράμματα: Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες 

αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους εξαιτίας της πανδημίας, μπορούν να 

έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια από το συνταξιοδοτικό τους πρόγραμμα.  

• Στεγαστικά Δάνεια: Αναβάλλονται οι πληρωμές των στεγαστικών δανείων για όσους 

ελεύθερους επαγγελματίες έχουν πληγεί από την κρίση της πανδημίας. Για την αναβολή 

είναι αναγκαία η υπεύθυνη δήλωση του επαγγελματία ενώ αυτή μπορεί να ισχύσει και για 

το ακίνητο που χρησιμοποιεί για επαγγελματική χρήση. 

• Κοινωνικό Επίδομα Ηλεκτρισμού: Αφορά όσους επαγγελματίες τα έσοδά τους έχουν 

μειωθεί κατά, τουλάχιστον, 75% και δίνεται η δυνατότητα παράτασης πληρωμής των 

λογαριασμών αερίου και ηλεκτρισμού για έξι μήνες.   

• Ασθενείς του Covid-19: Η περίπτωση ασθένειας από τον κορωνοϊό Covid-19, θεωρείται 

εργατικό ατύχημα και, επομένως, δικαιούνται ένα επίδομα για τη διακοπή της εργασίας 

τους. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που κερδίζουν τον κατώτατο, το επίδομα είναι 

23,61 ευρώ ημερησίως, ενώ για τους υπόλοιπους δίνεται από την τέταρτη ημέρα και 

αφορά το 60% των κανονικών εσόδων τους.  

• Χρηματοδότηση: Η Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει μία σειρά βοηθειών που θα καλύπτουν 

το 80% των κινδύνων για τη λήψη δανείων από τις τράπεζες. 

• Επιδόματα για τα συμβόλαια: Θα δοθεί οικονομική βοήθεια για τα συμβόλαια 

εργαζομένων υπογεγραμμένα έως και τον Ιούνιο. Το μέτρο αυτό αφορά αποκλειστικά τον 

τομέα της εστίασης και της φιλοξενίας. 

• Παράταση πληρωμής δανείων στις Κοινότητες: Το Υπουργείο Οικονομικών θα 

αναβάλει την καταβολή των δανείων από τις Κοινότητες της Ισπανίας, όσων ελεύθερων 

επαγγελματιών έχουν πληγεί από την κρίση.  
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