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Aπαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του
μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020- Προσδιορισμός των
πληττόμενων επιχειρήσεων που δικαιούνται τη μείωση.

01
οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναφερόμενους
στο συνημμένο στην απόφαση παράρτημα, ή

02
των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ
δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στην απόφαση παράρτημα,
όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους
2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις
20 Μαρτίου 2020.

Με την Α.1135/09.06.2020 απόφαση του Υπ. Οικονομικών ορίζεται
ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του
συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020 ο μισθωτής
επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία
εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το μήνα Ιούνιο δηλαδή οι
επιχειρήσεις:
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Συμψηφισμός 25% ΦΠΑ - Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ

01
Για τις δικαιούχους επιχειρήσεις οι οποίες εξόφλησαν ολοσχερώς μέχρι και τις 30
Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φ.Π.Α.
όπως προκύπτει από τις δηλώσεις α' τριμήνου του 2020 (για τους υπόχρεους σε τήρηση
απλογραφικών βιβλίων) και του τρίτου μήνα του 2020 (για τους υπόχρεους σε τήρηση
διπλογραφικών βιβλίων) και στις οποίες παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού
ποσού ίσου με το 25% επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις
ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, η Γενική
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήρτησε τα ποσά προς συμψηφισμό, στο
myTaxisNet στο «Λογαριασμό» των δικαιούχων επιχειρήσεων και ειδικότερα στην
επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση».

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι ο συμψηφισμός αυτών των ποσών θα διενεργηθεί σε
βεβαιωμένες οφειλές από δόσεις ρυθμίσεων με καταληκτική ημερομηνία καταβολής
εντός του Ιουνίου και επόμενων μηνών. Επισημαίνεται ότι για την πίστωση δόσεων
ρυθμίσεων απαιτείται η εξόφληση των δόσεων των προηγουμένων μηνών.

Ειδικά για τον συμψηφισμό του ΦΠΑ με οφειλές ΦΠΑ φορολογικής περιόδου Απριλίου
(για τις οποίες έληξε η προθεσμία υποβολής δήλωσης στις 29 Μαΐου) και με οφειλές από
παρακρατούμενους φόρους (για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων έληξε την
1η Ιουνίου) για την έγκαιρη διεκπεραίωση της διαδικασίας παρέχεται η δυνατότητα
στους δικαιούχους να υποβάλουν αίτημα συμψηφισμού μέσω email στη ΔΟΥ τους μέχρι
και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020. Σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβάλει αίτημα
συμψηφισμού με τις οφειλές, δεν απαιτείται να υποβάλουν νέο αίτημα.

Με τη διενέργεια του συμψηφισμού, ενημερώνεται η εικόνα των οφειλών των
δικαιούχων στην επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» με την εμφάνιση της
σχετικής απομείωσης των οφειλών. Επιπλέον σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτει
τυχόν υπόλοιπο προς περαιτέρω συμψηφισμό, εμφανίζεται η σχετική πληροφορία στην
επιλογή «Στοιχεία Επιστροφών» της «Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» του
myTaxisNet.

Τέλος επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής αιτήματος συμψηφισμού από
μέρους του φορολογούμενου, οι Υπηρεσίες θα προβούν σε αυτεπάγγελτο συμψηφισμό,
με οφειλές με καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Ιουνίου 2020.

Με την Ε.2083/10.06.2020 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ δίνονται διευκρινίσεις
για τη διαδικασία συμψηφισμού με άλλες οφειλές του 25% ΦΠΑ
Μαρτίου και Α΄ τριμήνου 2020.
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