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Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος για τους
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020

Σύμφωνα με την Α.1164/2020 απόφαση του Υπ. Οικονομικών, ορίζεται ότι
απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020 ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς
εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο
η οποία έχει ενεργό, κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναφερόμενους στο
Παράρτημα της απόφασης, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20
Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο εν
λόγω 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.

02
8 δόσεις για την καταβολή του Φόρου Εισοδήματος – Έκπτωση φόρου 2% για
φυσικά πρόσωπα- Πληρωμή ΕΝ.Φ.Ι.Α 2020

Με τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος Νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων:

- Καταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων
Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών
οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 πραγματοποιείται σε 8
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία
εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
δήλωσης και οι υπόλοιπες 7 μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των 7 επόμενων μηνών.
Ειδικότερα για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων, των οποίων η προθεσμία υποβολής παρατάθηκε με την υπ. αρ. Α.1156/2020
υπουργική απόφαση μέχρι την 29η Ιουλίου 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου του 2020 και η καθεμία από τις επόμενες
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 7 επόμενων μηνών.

- Καταβολή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους
2019 πραγματοποιείται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη
καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουλίου 2020 και η καθεμία
από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 7 επόμενων μηνών.
Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που
συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά
βιβλία γίνεται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.
Επιπλέον, προβλέπεται ότι όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη
δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στη προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο
συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών
έκπτωση 2%.

- Πληρωμή ΕΝΦΙΑ
Τέλος αναφορικά με την πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. προβλέπεται ότι ειδικά για το έτος 2020,
εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2020, η
πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και η τελευταία μέχρι και
τις 26 Φεβρουαρίου 2021 (6 συνολικά δόσεις).
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