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Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών και των βεβαιωμένων
οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από
11/3/2020 έως 30/4/2020, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων
ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των ως άνω οφειλών, για
τις επιχειρήσεις (κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων και των
ατομικών, των ασκούντων ελεύθερο επάγγελμα και των
αυτοαπασχολουμένων) που: α) έχουν ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20/03/2020 έναν από τους αναφερόμενους στους
σχετικούς συνημμένους στις αποφάσεις, κατά περίπτωση (ΦΠΑ / λοιπές
οφειλές), πίνακες όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ή β) έχουν ενεργό στις
20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας έναν από τους αναφερόμενους
στους ως άνω Πίνακες, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα αυτής της
δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα
έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020 (Σχετικές Αποφάσεις
Υφυπουργού Οικονομικών (ΑΥΟ) Α.1053/20-03-2020, Α.1054/20-03-2020 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις Α.1062/24-03-2020 & Α.1063/24-03-2020)

Η παράταση αυτή επεκτάθηκε (με κάποιες εξαιρέσεις) και σε φυσικά πρόσωπα
εκμισθωτές ακινήτων στις ως άνω επιχειρήσεις και σε μισθωτούς των
επιχειρήσεων αυτών που η σύμβαση εργασίας τους τελεί σε αναστολή είτε
λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας
αρχής είτε λόγω επιλογής των επιχειρήσεων-εργοδοτών τους εφαρμογής του
μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας.
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Παρατείνονται μέχρι και 31/8/2020 η καταβολή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. /
ελεγκτικά κέντρα οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων που λήγουν ή
έληξαν από 1/4/2020 ως και 30/4/2020, οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ
επιχειρήσεων, οφειλών φυσικών προσώπων εκμισθωτών ακινήτων σε
επιχειρήσεις και οφειλών μισθωτών των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε
αναστολή (Σχετικές ΑΥΟ Α.1072/2-4-2020, Α.1073/2-4-2020, Α.1074/2-4-2020
και Α.1075/2-4-2020).

Στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Α. Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα
οφειλών και των βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α
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επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των
ατομικών, των ασκούντων ελεύθερο επάγγελμα και των
αυτοαπασχολουμένων, που:

• έχουν ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20/03/2020
έναν από τους αναφερόμενους στους σχετικούς συνημμένους στις
αποφάσεις, Α.1073/2-4-2020 και Α.1072/2-4-2020, πίνακες κατά περίπτωση
οφειλών (ΦΠΑ / λοιπές βεβαιωμένες οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων), όπως
εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν ή

• έχουν ενεργό στις 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας έναν από
τους αναφερόμενους στους ως άνω πίνακες, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα
αυτής της δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση
φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020
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Ειδικότερα, παρατείνονται κατά περίπτωση οι ως άνω οφειλές για τα ακόλουθα
πρόσωπα:

Φυσικά πρόσωπα :

• εκμισθωτές ακινήτων σε επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο ή
δευτερεύοντα ΚΑΔ έναν από τους αναφερόμενους στον συνημμένο στην υπ'
αριθ. Α.1074/2-4-2020 ΑΥΟ πίνακα (με τις σχετικές εξαιρέσεις).

• μισθωτούς σε επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ
έναν από τους αναφερόμενους στον συνημμένο στην υπ' αριθ. Α.1075/2-4-
2020 ΑΥΟ πίνακα και που η σύμβαση εργασίας τους τελεί σε αναστολή, λόγω
απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής ή
λόγω επιλογής των επιχειρήσεων-εργοδοτών τους εφαρμογής του μέτρου
της αναστολής των συμβάσεων εργασίας.
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Εκπίπτει ποσοστό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων (μη ληξιπρόθεσμων)
στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, πλην αυτών που προέρχονται από ΦΠΑ
και παρακρατούμενους φόρους, καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων
/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, των προσώπων που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 της εγκυκλίου, για οφειλές τους με ημερομηνία
καταβολής:

• 30 και 31 Μαρτίου 2020, εφόσον καταβάλλονται από 30/3/2020 έως και
10.04.2020 ή μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με όποια τυχόν απόφαση
παράτασης (βλ. και ΑΥΟ Α.1068/31-03-2020, με την οποία ορίστηκε ότι οι
οφειλές με ημερομηνία καταβολής 30 και 31-3-2020 θεωρούνται
εμπρόθεσμες, εφόσον καταβάλλονται μέχρι 10/4/2020) και

• από 1 έως και 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι για τον μήνα Μάρτιο την ως άνω έκπτωση
του (25%) δικαιούνται οι οριζόμενες επιχειρήσεις στην υπ' αριθ. Α.1053/2020
ΑΥΟ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθ. Α.1062/2020 ΑΥΟ), και τα
οριζόμενα στην υπ' αριθ. Α.1061/2020 ΑΥΟ φυσικά πρόσωπα εκμισθωτές
ακινήτων στις επιχειρήσεις αυτές και οι μισθωτοί των επιχειρήσεων αυτών
των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας, εφόσον καταβάλλουν το
υπόλοιπο (75%) των βεβαιωμένων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους (πλην
αυτών από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους) ή και των οφειλών τους από
δόσεις ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν στις 30
και 31/3/2020, από τις 30/3/2020 έως 10/4/2020 ή μέχρι την ημερομηνία που
ορίζεται με όποια τυχόν απόφαση παράτασης.

Επίσης για το μήνα Απρίλιο την ως άνω έκπτωση (25%) δικαιούνται όσοι από
τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 της εγκυκλίου καταβάλλουν
εμπρόθεσμα το υπόλοιπο (75%) των βεβαιωμένων και μη ληξιπρόθεσμων
οφειλών τους (πλην αυτών από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους) ή και των
οφειλών τους από δόσεις ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
που λήγουν από την 1/4/2020 έως τις 30/4/2020.

Στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Β. Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών
προσώπων ΠΝΠ 30/3/20
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Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση του ευεργετήματος σε
περίπτωση ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής θα πρέπει
να έχουν εξοφληθεί όλες οι προηγούμενες δόσεις της ρύθμισης /
διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής και επίσης ότι το ευεργέτημα δεν
αφορά την καταβολή της πρώτης δόσης, διότι η ρύθμιση καθίσταται
ενεργή μόνον μετά την καταβολή αυτής.

Επίσης καθορίζεται η διαδικασία καταβολής του ποσοστού (75%) της
εμφανιζόμενης στο TAXISnet ταυτότητας βεβαιωμένης ή ρυθμισμένης οφειλής
ενώ επίσης διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις φορολογούμενων που
πλήρωσαν εξ' ολοκλήρου τις αντίστοιχες δόσεις κατά τις 30 και 31 Μαρτίου
2020, το (25%) της έκπτωσης θα τους επιστραφεί σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις. Το ίδιο ισχύει και για δικαιούχους που πλήρωσαν από τις 30
Μαρτίου και μετά ή θα πληρώσουν εμπρόθεσμα περισσότερο από το (75%) των
οφειλών/δόσεων Μαρτίου και Απριλίου.
Τέλος στην εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για τον ορθό
χειρισμό από τη Φορολογική Διοίκηση θεμάτων αναφορικά με συμφωνίες
εξυγίανσης που έχουν επικυρωθεί δικαστικά κατ' άρθρα 99 και επ. του ν.
3588/2007 (Πτωχευτικού Κώδικα) και ρυθμίζουν οφειλές επιχειρήσεων με
κωδικό αριθμό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) εκ των αναφερομένων στις σχετικές
αποφάσεις.

Στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

Β. Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών
προσώπων ΠΝΠ 30/3/20
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Δελτίο Τύπου – Παράταση προθεσμίας για την καταβολή
οφειλών με δικαίωμα έκπτωσης 25%
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Με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε σήμερα,
την 10η Απριλίου 2020, ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων ότι παρατείνεται έως τις
21.4.2020 η προθεσμία καταβολής με δικαίωμα έκπτωσης 25% των
βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών των επιχειρήσεων που
επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19), καθώς και των
δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής οι οποίες έληγαν
την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των εκμισθωτών των ακινήτων τους, καθώς
και των φυσικών προσώπων που εργάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις.
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