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COVID-19 - Διευκρινήσεις για τα μέτρα αναστολής
της πληρωμής ΦΠΑ και βεβαιωμένων χρεών
Eκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Α.1054/2020
αναφορικά με την αναστολή καταβολής ΦΠΑ λόγω COVID-19.
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Στην απόφαση μεταξύ άλλων προβλέπεται:
1.

Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες
καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα
οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς
καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από
11/03/2020 μέχρι και την 30/04/2020, των επιχειρήσεων,
οι οποίες έχουν ως ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας
στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο
πίνακα.

2.

Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των
βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020
οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς
καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων.

Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και
προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.
Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή
όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας
τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και
στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι
επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας,
η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές
επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της
αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.

2.

COVID-19 - Διευκρινήσεις για τα μέτρα αναστολής
της πληρωμής ΦΠΑ και βεβαιωμένων χρεών
Eκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Α.1053/2020
αναφορικά με την αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, την
παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων λόγω COVID-19.
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Στην απόφαση μεταξύ άλλων προβλέπεται:
1.

Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες
καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα
οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο
κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους
αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, που λήγουν ή
έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020. Έως την
ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και
πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής
των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2.

Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των
βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020
οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και
προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.
Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή
όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας
τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και την
περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι
επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας,
η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές
επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της
αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.
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