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01
Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου
2020

Με την Δ. 15/Δ'/οικ. 18043/574/25.5.2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τροποποιήθηκε η Κ.Υ.Α.
Δ.15/Δ'/οικ.13226/325/26.3.2020 που ρύθμιζε την παράταση της προθεσμίας καταβολής
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020.
Με την τροποποίηση αυτή, η Δ.15/Δ'/οικ.13226/325/26.3.2020 Κ.Υ.Α. ρυθμίζει πλέον την
παράταση ασφαλιστικών εισφορών περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020,
απαιτητών έως 31.03.2020, μέχρι την 30.09.2020.

02
Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Μαρτίου 2020

Με την Δ.15/Δ'/οικ.18044/575/25.5.2020 K.Y.A. των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, διαχωρίζεται η παράταση των ασφαλιστικών εισφορών του
Μαρτίου 2020 από την υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ'/οικ.13226/325/26.3.2020 Κ.Υ.Α. (όπως ίσχυε
πριν την τροποποίηση της από την Δ. 15/Δ'/οικ. 18043/574/25.5.2020 Κ.Υ.Α) που ρύθμιζε
την παράταση της προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020.

Με τη νέα Κ.Υ.Α. επαναλαμβάνεται η παράταση της προθεσμίας καταβολής:

• Τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών περιόδου απασχόλησης Μαρτίου 2020,
απαιτητών έως 30.4.2020, έως την 31.10.2020.

• Δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 30.4.2020 καθώς και όλων των επόμενων
μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, για 3 μήνες.

Στις διατάξεις της νέας Κ.Υ.Α. υπάγονται οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό κύριο
ΚΑΔ στις 20.03.2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020
κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους στο συνημμένο
στην απόφαση πίνακα, 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.

Συνοπτική παρουσίαση των αποφάσεων που ισχύουν για την
παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
για Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2020.
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03
Πλαίσιο που ισχύει για την παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών

Σε συνέχεια των τροποποιήσεων που επέφεραν οι πρόσφατες Κ.Υ.Α. των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το πλαίσιο που ισχύει για την
παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών καθορίζεται από τις
εξής αποφάσεις:

• Παράταση ασφαλιστικών εισφορών περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020
(απαιτητών έως 31.03.2020) η Κ.Υ.Α. Δ.15/Δ'/οικ.13226/325/26.3.2020 (όπως έχει
τροποποιηθεί με τις Δ.15/Δ’/οικ.13937/337/15-4-2020 και με την Δ. 15/Δ'/οικ.
18043/574/25.5.2020 Κ.Υ.Α.)

• Παράταση ασφαλιστικών εισφορών περιόδου απασχόλησης Μαρτίου 2020
(απαιτητών έως 30.04.2020) η Κ.Υ.Α. Δ.15/Δ'/οικ.18044/575/25.5.2020.

• Παράταση ασφαλιστικών εισφορών περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020
(απαιτητών έως 31.05.2020) η Κ.Υ.Α. Δ.15/Δ'/οικ.16484/499/7.5.2020 (όπως έχει
τροποποιηθεί με την Δ.15/Δ'/οικ.18045/576 /25.5.2020 Κ.Υ.Α.

Συνοπτική παρουσίαση των αποφάσεων που ισχύουν για την
παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
για Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2020.
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