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2.

Επέκταση της ισχύος των μέτρων στήριξης για το μήνα Μάιο

01
Παράταση έως 30-09-2020 της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων
οφειλών των επιχειρήσεων που λήγουν ή έληξαν από 01-05-2020 έως και
31-05-2020.

• Με την υπ’αριθμ. Α.1106/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών
παρατείνονται μέχρι και την 30-09-2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι
οποίες έχουν ενεργό, κύριο Κ.Α.Δ. στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στον
συνημμένο στην εν λόγω απόφαση πίνακα, ή των οποίων τα ακαθάριστα
έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας
από τους αναγραφόμενους στον 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, που λήγουν ή έληξαν από 01-05-2020 έως και 31-05-2020.

• Έως την ίδια ημερομηνία (δηλ. 30-09-2020) και για τις ίδιες ως άνω οφειλές
και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

• Επίσης αναστέλλεται μέχρι και την 30-09-2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων
και ληξιπρόθεσμων κατά την 01-05-2020 οφειλών των ανωτέρω επιχειρήσεων

Σημειώνεται ότι κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και
προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Τέλος στην απόφαση προβλέπεται ότι 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 βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της
αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.

Δημοσιεύθηκαν στις 13-05-2020 τέσσερις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών
αναφορικά με την επέκταση της ισχύος των μέτρων στήριξης για το μήνα Μάιο για τις
πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους των οποίων η
σύμβαση τελεί σε αναστολή καθώς και των φυσικών προσώπων εκμισθωτών ακινήτων
στις πληττόμενες επιχειρήσεις

Ειδικότερα:
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3.

Επέκταση της ισχύος των μέτρων στήριξης για το μήνα Μάιο

Δημοσιεύθηκαν στις 13-05-2020 τέσσερις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών
αναφορικά με την επέκταση της ισχύος των μέτρων στήριξης για το μήνα Μάιο για τις
πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους των οποίων η
σύμβαση τελεί σε αναστολή καθώς και των φυσικών προσώπων εκμισθωτών ακινήτων
στις πληττόμενες επιχειρήσεις

Ειδικότερα:

02
Παράταση έως 30-09-2020 της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων
οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ που λήγουν ή έληξαν από 01-05-2020 έως και
29-05-2020.

• Με την υπ’αριθμ. Α.1107/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών
παρατείνονται μέχρι και την 30-09-2020 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 1-05-
2020 μέχρι και 29-05-2020, των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο
Κ.Α.Δ. στις 20-03-2020 τους αναφερόμενους στον συνημμένο στην απόφαση
πίνακα, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020
Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον
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.

• Αναστέλλεται μέχρι και την 30-09-2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά την 01-05-2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό
φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων.

Σημειώνεται ότι κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και
προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Επίσης στην απόφαση προβλέπεται ότι 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 βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της
αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.
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Επέκταση της ισχύος των μέτρων στήριξης για το μήνα Μάιο

Δημοσιεύθηκαν στις 13-05-2020 τέσσερις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών
αναφορικά με την επέκταση της ισχύος των μέτρων στήριξης για το μήνα Μάιο για τις
πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους των οποίων η
σύμβαση τελεί σε αναστολή καθώς και των φυσικών προσώπων εκμισθωτών ακινήτων
στις πληττόμενες επιχειρήσεις

Ειδικότερα:

03
Παράταση έως 30-09-2020 της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων
οφειλών των εργαζόμενων των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε
αναστολή, που λήγουν ή έληξαν από 01-05-2020 έως και 31-05-2020.

• Με την υπ’αριθμ. Α.1108/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών
παρατείνονται μέχρι και την 30-09-2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01-05-2020 έως
και την 31-05-2020 των μισθωτών στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό,
κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο
συνημμένο στην απόφαση πίνακα, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα
ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους
αναγραφόμενους στον συνημμένο 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, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε
λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας
αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων
εργασίας.

Σημειώνεται ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται ρητά:
• όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
• όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,
• όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και
• οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν

αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

• Έως την ίδια ημερομηνία (δηλ. 30-09-2020) και για τις ίδιες ως άνω οφειλές 
και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

• Αναστέλλεται μέχρι και την 30-09-2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και 
ληξιπρόθεσμων κατά τις 01-05-2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού 
διαστήματος της αναστολής.
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5.

Επέκταση της ισχύος των μέτρων στήριξης για το μήνα Μάιο

Δημοσιεύθηκαν στις 13-05-2020 τέσσερις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών
αναφορικά με την επέκταση της ισχύος των μέτρων στήριξης για το μήνα Μάιο για τις
πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους των οποίων η
σύμβαση τελεί σε αναστολή καθώς και των φυσικών προσώπων εκμισθωτών ακινήτων
στις πληττόμενες επιχειρήσεις

Ειδικότερα:

04
Παράταση έως 30-09-2020 της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων
οφειλών των φυσικών προσώπων εκμισθωτών ακινήτων στις
πληττόμενες επιχειρήσεις, που λήγουν ή έληξαν από 01-05-2020 έως και
31-05-2020.

• Με την υπ’αριθμ. Α.1105/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
παρατείνονται μέχρι και την 30-09-2020 οι προθεσμίες καταβολής των 
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01-05-2020 έως 
και την 31-05-2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις 
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-
03-2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο στην απόφαση πίνακα, ή των 
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ 
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 ΚΑΔ στις 20-03-2020.

• Έως την ίδια ημερομηνία (δηλ. 30-09-2020) και για τις ίδιες ως άνω οφειλές 
και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

• Αναστέλλεται μέχρι και την 30-09-2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και 
ληξιπρόθεσμων κατά την 01-05-2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού 
διαστήματος της αναστολής.
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