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1. Παράταση έως 30.11.2020 της προθεσμίας καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 για επιχειρήσεις-
εργοδότες (Κ.Υ.Α. Δ.15/Δ'/οικ.16484/499)

01
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,

Παρατείνεται έως 30-11-2020 η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
περιόδου Απριλίου 2020, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και
άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Η ως άνω παράταση αφορά στις επιχειρήσεις-εργοδότες που:

02
έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, ή των
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 κωδικού
δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες
Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθμ. Α.1053/2020 και
Α.1054/2020 υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν, 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.

Επέρχεται απώλεια του ως άνω ευεργετήματος της παράτασης σε περίπτωση που: 

• Ο εργοδότης καταγγείλει τη σύμβαση εργαζομένων που τίθενται σε καθεστώς 
αναστολής, ή 

• μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν 
διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας. 

Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις η παράταση καταβολής παύει αυτοδικαίως 
και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που 
αυτές κατέστησαν απαιτητές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική νομοθεσία.
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2. Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών μηνός Απριλίου 2020 για αυτοαπασχολούμενους και
ελεύθερους επαγγελματίες

01
Με την Κ.Υ.Α. Δ.15/Δ'/οικ.16486/500 των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020, απαιτητών
έως 31-05-2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική
εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών μέχρι
την ανωτέρω ημερομηνία, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό
τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι ως άνω εισφορές εξοφλούνται τμηματικά σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες
δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με
προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 31-10-2020. Σε περίπτωση
εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής προσαυξάνεται με
τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
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