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Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020

Προς:
Ομοσπονδίες μέλη ΓΣΕΒΕΕ ( με την παράκληση να ενημερωθούν οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις)
Ασφαλιστικές εισφορές – Οφειλές σε ρύθμιση
Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, απαιτητές έως 31/3/2020 και
30/4/2020 δύναται να καταβληθούν μέχρι 30/9/2020 και 31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τόκους
και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό, πρέπει να καταθέσουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση
(ΑΠΔ) μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Η μη
υποβολή εμπρόθεσμα των ΑΠΔ επιφέρει τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
Η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων απαιτητών την 31/3/2020 και η
προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης παρατείνεται για τρεις (3)
μήνες χωρίς πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Εντάσσονται στις παραπάνω ευεργετικές διατάξεις επιχειρήσεις και εργοδότες που :
α) απασχολούν μισθωτούς με μισθό ή ημερομίσθιο σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
ή ορισμένου χρόνου με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση.
β) έχουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/3/2020 και αναφέρονται στους πίνακες
του Υπουργείου
γ) Αναστέλλεται η καταβολή ασφαλιστικών οφειλών και ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις, των
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα, από ενεργό κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας
δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών ,
όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018,
και είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου
2020.

1

Υποχρεώσεις προς ΔΟΥ- Βεβαιωμένες – Ληξιπρόθεσμες – Σε ρύθμιση
Παρατείνονται μέχρι 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ / Ελεγκτικά
Κέντρα , οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), καθώς και
όλες οι βεβαιωμένες οφειλές των επιχειρήσεων που λήγουν ή έληξαν από 11/3/2020 έως
30/4/2020, επιχειρήσεων με ενεργό ΚΑΔ στις 20/3/2020 που αναφέρονται στον πίνακα του
Υπουργείου Οικονομικών.
Αναστέλλεται μέχρι και την 30/8/2020 η είσπραξη βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την
11/3/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή ( χρεωστικές) και των
άλλων βεβαιωμένων οφειλών των επιχειρήσεων.
Έως την ίδια ημερομηνία ( δηλαδή μέχρι

31/8/2020) και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και

πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων
χρηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
Αναστέλλονται οι καταβολές βεβαιωμένων οφειλών για κάθε αιτία ( φόρος ΦΠΑ, ΦΜΥ , ρύθμιση
κλπ.) και για τις επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα από ενεργό κατά την 20/3/2020
ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στην επικαιροποιημένη λίστα του
Υπουργείου Οικονομικών , 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 Μαρτίου 2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ( Ισχύει για ΔΟΥ και Ασφαλιστικές εισφορές)
Οι επιχειρήσεις που για οιονδήποτε λόγο δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων ( μετά την
ολοκλήρωση των μέτρων), η παράταση / αναστολή παύει αυτοδίκαια και οι οφειλές βαρύνονται
με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.

Επιταγές
Κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης , εμφάνισης και πληρωμής
επιταγών για επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται και που θα ενταχθούν στους πληττόμενους
ΚΑΔ τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.
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Το μέτρο ισχύει για όλα τα αξιόγραφα που θα προσκομιστούν ηλεκτρονικά από τους εκδότες τους
στις τράπεζες εντός τριών (3) ημερών από τη έκδοση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ), μέσω ειδικής εφαρμογής του Τειρεσία, ανεξαρτήτως εάν η επιχείρηση σήμερα
περιλαμβάνεται στις πληττόμενες ή θα συμπεριληφθεί σε αυτές στο μέλλον.
Οι κομιστές αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους ΚΑΔ, θα έχουν δικαίωμα
να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και θα λάβουν φορολογικές αναστολές από
1/4/2020, εάν το σύνολο των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο από το 20% του
μέσου μηνιαίου τζίρου του 2019. Οι ειδικές ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο μέτρο θα εξειδικευτούν
με υπουργική απόφαση.
Θα προβλεφθεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, από πόρους του ΕΣΠΑ ή μέσω της
Αναπτυξιακής Τράπεζας, η δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κίνησης στους εκδότες ή / και τους
κομιστές μεταχρονολογημένων επιταγών για την διευκόλυνση της άμεσης αποζημίωσής τους.

Ενοίκια
α) Στους εργοδότες ή επιχειρήσεις εκείνους που έχει διακοπεί ή ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική
δραστηριότητα με εντολή δημόσια αρχής, είναι δικαιούχοι μείωσης του μισθώματος των
επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
β) Αν ο εργοδότης – επιχείρηση κατέβαλε το σύνολο του μισθώματος της επαγγελματικής
μίσθωσης ( δηλ.100%) συμψηφίζει στον μήνα Απρίλιο , καταβάλλοντας το 20% του ενοικίου τον
μήνα Απρίλιο.
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