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Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών Ιουνίου έως την
31.10.2020 για επιχειρήσεις με συγκεκριμένους ΚΑΔ

Σύμφωνα με την Α.1147/2020 απόφαση του Υπ. Οικονομικών προβλέπεται,
μεταξύ άλλων, ότι παρατείνονται μέχρι και την 31/10/2020 οι προθεσμίες
καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν
ή έληξαν από 01/06/2020 έως και 30/06/2020 των επιχειρήσεων:

α) οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους
αναφερόμενους στο συνημμένο στην εν λόγω απόφαση πίνακα, ή
β) των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 Κ.Α.Δ.
δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο
πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που
αντιστοιχούν στον κύριο στις 20/03/2020.

Περαιτέρω ορίζεται ότι έως την ίδια ημερομηνία (δηλαδή έως την 31.10.2020)
και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες
καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών.

Τέλος, προβλέπεται ότι αναστέλλεται μέχρι και την 31/10/2020 η είσπραξη των
βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/06/2020 οφειλών των ανωτέρω
προσώπων.
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Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης αγαθών και της δωρεάν
παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών λόγω COVID-19

Με την Α.1143/2020 απόφαση του Υπ. Οικονομικών ορίζονται οι όροι και οι
λεπτομέρειες εφαρμογής για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης
αγαθών και της δωρεάν παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών λόγω
COVID-19.

Ειδικότερα:

Απαλλάσσεται του ΦΠΑ της αυτοπαράδοσης αγαθών και της
ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, αντίστοιχα, οι άνευ ανταλλάγματος
παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από
υποκειμένους στον ΦΠΑ (Δωρητές) προς Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, τους
Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014
(Αποδέκτες) που λαμβάνουν τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες άνευ ανταλλάγματος
για την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει για τον περιορισμό της
διασποράς του COVID-19 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ
(Ν.2859/2000).

Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση προβλέπεται ότι η ανωτέρω απαλλαγή
εφαρμόζεται εφόσον πραγματοποιείται στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάν
παράδοσης αγαθών ή/και παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται μεταξύ δωρητή
και αποδέκτη, πριν την έναρξη παράδοσης των αγαθών ή παροχής των
υπηρεσιών.

Στην απόφαση καθορίζεται το περιεχόμενο της ανωτέρω σύμβασης η οποία
συντάσσεται εις διπλούν και υπογράφεται και στα δύο αντίτυπα από τον
δωρητή και τον αποδέκτη. Το ένα αντίτυπο διατηρεί ο δωρητής και το άλλο ο
αποδέκτης. Ο δωρητής προσκομίζει ή αποστέλλει αντίγραφο της υπογραφείσας
σύμβασης αμελλητί σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται για τον
ΦΠΑ.

Τέλος, προβλέπεται ότι η ως άνω απαλλαγή εφαρμόζεται στις άνευ
ανταλλάγματος παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί από δωρητές προς αποδέκτες για την κάλυψη αναγκών που
έχουν προκύψει εξαιτίας του κορωνοϊού, εφόσον μέχρι την 30η Ιουνίου 2020 οι
δωρητές εκπληρώσουν τους όρους και τη διαδικασία που ορίζονται στην
απόφαση.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία αυτοπαράδοσης και
ιδιοχρησιμοποίησης που έχουν εκδοθεί από τους δωρητές για τον αναλογούντα
ΦΠΑ εκροών, καθώς και η σύμβαση αποτελούν τα απαιτούμενα αποδεικτικά ενώ
τα ποσά του ΦΠΑ με τα οποία έχουν επιβαρυνθεί τα στοιχεία αυτά
καταχωρούνται στον κωδικό των προστιθεμένων ποσών του φόρου εισροών της
οικείας δήλωσης ΦΠΑ.
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