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Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου:
Μετά την πανδημία
Η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας (COVID-19) αποτελεί
μείζονα πρόκληση για την οικονομία προκαλώντας
σημαντικές διαταραχές και περιορισμούς στις
επιχειρήσεις. Η σαφής κατανόηση του πολύπλευρου
αντίκτυπου του COVID-19 και η χάραξη νέων καινοτόμων
στρατηγικών αποτελούν τις προϋποθέσεις για την άμεση
ανταπόκριση των επιχειρήσεων και την ελαχιστοποίηση
των οικονομικών επιπτώσεων σε αυτές.
Η αποσταθεροποίηση είναι η νέα πραγματικότητα και ενώ είναι προφανές ότι δεν υπάρχει μια
ενιαία συνταγή αντιμετώπισης, οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μπορούν να κινηθούν γύρω
από τρείς βασικούς άξονες για τη διαχείριση της κρίσης και τον σχεδιασμό της επόμενης
ημέρας.

1. Διαχείριση αποθήκης - κοστολόγηση
Η πανδημία COVID-19 προκαλεί τις
επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου
να λάβουν δραστικές αποφάσεις
σχετικά με την παρακολούθηση των
αποθεμάτων και την ταυτόχρονη
εξασφάλιση επιπέδων ασφάλειας
στους κυριότερους κωδικούς αυτών.
Αναλυτικότερα, το διαρθρωτικό
πλάνο σχεδιασμού που προτείνεται
εστιάζει:
• Στον ανασχεδιασμό της ροής
παραγγελιοληψίας
• Στην αναγνώριση των απαιτήσεων
των πελατών αλλά και της ανάγκης
– υποχρέωσης για όσο το δυνατό
μικρότερο απόθεμα

• Στην αναθεώρηση του
κωδικολόγιου, διατηρώντας τους
πιο κερδοφόρους, λαμβάνοντας
υπόψη ότι σε φάσεις κρίσεων δεν
ενδείκνυται να διατηρείται στοκ
από πολλούς κωδικούς
• Διαμόρφωση κατάλληλου μοντέλου
κοστολόγησης με τρόπο που
να επιτυγχάνεται με ακρίβεια η
παρακολούθηση του κόστους
και του κέρδους ανά προϊόν ή
δραστηριότητα
• Στην διαρκή παρακολούθηση
με στόχο τον ταχύτερο και
αποτελεσματικότερο επιμερισμό
του κόστους
• Στην αύξηση ταχύτητας
ρευστοποίησης αποθεμάτων.
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• Στην απαίτηση για μεγιστοποίηση
της εκμετάλλευσης των διαθέσιμων
χώρων και της λειτουργικής
αποτελεσματικότητας
Πιθανότατα η πανδημία δεν
αποκλείεται να είναι η νέα
«κανονικότητα», και γίνεται
σαφές ότι οι επιχειρήσεις του

λιανικού εμπορίου θα πρέπει
να αναπροσαρμόσουν άμεσα τη
στρατηγική τους στην διαχείριση
της σύγχρονης αποθήκης, ώστε να
αυξήσουν την ανθεκτικότητά τους σε
οικονομικές κρίσεις.

2. Διαχείριση του Λειτουργικού Κύκλου
Λειτουργικός κύκλος είναι ο χρόνος,
μετρούμενος σε ημέρες, που
απαιτείται από την απόκτηση (με
μετρητά ή πίστωση) εμπορευμάτων
/ πρώτων υλών, τη μετατροπή
αυτών σε προϊόντα, την πώληση
των εμπορευμάτων / προϊόντων
μέχρι την είσπραξη του τιμήματος.
Η αβεβαιότητα, ως οικονομικός
αντίκτυπος της πανδημίας,
διαμορφώνει σταδιακά νέο πλαίσιο
στις δραστηριότητες του λιανικού
εμπορίου, που αποτυπώνεται στις
Καταστάσεις Αποτελεσμάτων και
στις Καταστάσεις Οικονομικής
Θέσης των επιχειρήσεων του
κλάδου. Η επίτευξη της εύρυθμης
χρηματοοικονομικής λειτουργίας
είναι το ζητούμενο προκειμένου να
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα αλλά
και η βελτίωση των επιδόσεων των
επιχειρήσεων και μετά την πανδημία.
Το προτεινόμενο πλάνο έγκειται
στην:

• Ανάλυση ημερών λειτουργικού
κύκλου
• Καθοδήγηση στην διαδικασία
υιοθέτησης των αλλαγών
• Χάραξη πιστωτικής πολιτικής
λαμβάνοντας υπόψη τα νέα
δεδομένα και την εξυγίανση των
αποθεμάτων και του πελατολογίου
• Συνεχή παρακολούθηση των
αποτελεσμάτων και της πορείας,
μέσω αριθμοδεικτών μέτρησης της
ρευστότητας, της κυκλοφοριακής
ταχύτητας ή ανακύκλωσης και
της κεφαλαιακής επάρκειας της
επιχείρησης

• Διαμόρφωση σχεδίου δράσης για
βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης
και ρευστότητας
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3. Διαχείριση Διοικητικής Πληροφορίας
Οι οικονομικές συνέπειες της
εξάπλωσης του κορωνοϊού στις
επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου
(πλην ειδών πρώτης ανάγκης),
ασκούν πιέσεις ρευστότητας και
πιθανή αθέτηση της εξυπηρέτησης
χρέους τους. Αυτός είναι ο λόγος
που κάνει επιτακτική την ανάγκη της
αξιολόγησης των επιπτώσεων στις
δραστηριότητες και της κατάρτισης
ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού
για τους επόμενους μήνες με στόχο
την αποτελεσματική καθημερινή
διαχείριση των ταμιακών διαθεσίμων.
Αναλυτικότερα η αξιοποίηση
των διοικητικών αναφορών στην
αντιμετώπιση των οικονομικών
επιπτώσεων της πανδημίας οδηγεί
σε:

• Αξιολόγηση ταμιακής κατάστασης,
επανεξέταση επενδυτικού
πλάνου και εντοπισμό ευκαιριών
εξοικονόμησης κόστους
• Τακτική παρακολούθηση και
σύγκριση απολογιστικών /
προϋπολογιστικών δεδομένων
• Ευκολότερη διαμόρφωση στόχων
και δράσεων λόγω άμεσης και
αναλυτικής πληροφόρησης
• Ταχύτερη επίτευξη των
επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων
• Γρηγορότερη εφαρμογή και
υλοποίηση των νέων μοντέλων
διοικητικών αναφορών

• Υπολογισμό βραχυχρόνιων
αποτελεσμάτων, ταμιακών ροών
και αριθμοδεικτών

Δημήτρης Συρίγος

Director,
Business Monitor Services
D. +30 210 7256955
Μ. +30 697 7249949
d.syrigos@solcrowe.gr
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Eργατικά - Aσφαλιστικά
Q: Εργασία εκ περιτροπής
Οι επιχειρήσεις και εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, δύνανται να θέτουν σε εφαρμογή
το σύστημα εργασίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, - με τη διακριτική ευχέρεια να
προβούν σε μείωση αποδοχών-, κατά το οποίο:
α) με περίοδο αναφοράς τον μήνα, κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο
δύο (2) εβδομάδες, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, και
β) ανά εβδομάδα εντάσσεται σε αυτόν τον τρόπο οργάνωσης τουλάχιστον το 50% του
προσωπικού της επιχείρησης (στο σύνολο των εργαζομένων πριν τις αναστολές συμβάσεων).

Ποιοι δικαιούνται εφαρμογής του μέτρου;
Δικαιούνται να εφαρμόσουν το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας οι
επιχειρήσεις εργοδότες που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19. Επίσης οι επιχειρήσεις - εργοδότες
που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους,
δύνανται για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να ορίσουν προσωπικού
ασφαλούς λειτουργίας ή και να μεταφέρουν προσωπικό σε επιχειρήσεις εντός
του ιδίου ομίλου.

Χρονικό όριο εφαρμογής
Για όσο χρόνο πλήττονται και για
χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί
να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από
την 20.3.2020.
Οι εργοδότες των ανωτέρω
περιπτώσεων υποχρεούνται:

• Για όσο χρόνο κάνουν χρήση του
μέτρου να διατηρήσουν, τον ίδιο
αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή
τους ίδιους εργαζόμενους και με
τους ίδιους όρους εργασίας.

Εξαίρεση:
Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η λύση σύμβασης εργασίας με οικειοθελή
αποχώρηση και η λύση σύμβασης ένεκα συνταξιοδότησης.
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Q: Μεταφορά προσωπικού εντός επιχειρήσεων του
ίδιου Ομίλου
Οι επιχειρήσεις εργοδότες που πλήττονται σημαντικά ή τελούν υπό απαγόρευση της
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ,δύνανται να μεταφέρουν προσωπικό από επιχείρηση
του ομίλου σε επιχείρηση του ίδιου ομίλου, κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ των
επιχειρήσεων.

Q: Εργασία εξ αποστάσεως
Οι εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, δύνανται με δική τους, μονομερή απόφαση, να
καθορίζουν ότι η εργασία που παρέχεται από τους εργαζόμενους στον προβλεπόμενο από
την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως
εργασίας.

Χρονικό διάστημα εφαρμογής
Έως τις 30/4/2020, με δυνατότητα παράτασης εφαρμογής σε περίπτωση
παράτασης των έκτακτων και προσωρινών μέτρων.

Ποιοι εργαζόμενοι δεν μπορούν να περιληφθούν
Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή
και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, δεν μπορούν να
απασχοληθούν με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

Συνέπειες μη τήρησης της υποχρέωσης
Πρόστιμο
Απασχόληση εργαζόμενου,
του οποίου η σύμβαση τελεί σε
αναστολή, κατά παράβαση των όρων
και των διατυπώσεων για τη δήλωση
πρόσκαιρης τηλεργασίας στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων επιφέρει
πρόστιμο 1.200,00 ευρώ
Εξαίρεση
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που
πλήττονται σημαντικά δύνανται
να συμφωνήσουν με τους
εργαζόμενους τους, των οποίων οι

συμβάσεις εργασίας τους τελούν
σε αναστολή και είναι δικαιούχοι
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την
παροχή εργασίας με τηλεργασία,
μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της
επιχείρησης.
Για την κάλυψη των πρόσκαιρων
αυτών αναγκών, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κατ’ ανώτατο
όριο μέχρι 10% των εργαζομένων
που τελούν σε αναστολή. Στην
περίπτωση αυτή, για παρεχόμενη
εργασία με τηλεργασία, ισχύουν τα
ακόλουθα:
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• Είναι αμειβόμενη από τον
εργοδότη αναλογικά, με βάση τις
καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές
του εργαζομένου του. Το ποσό
των καταβαλλόμενων αποδοχών
για την εργασία αυτή, μπορεί να
φθάνει έως το ύψος των αποδοχών
για την νομίμως παρεχόμενη
εργασία τους, αφαιρουμένου
του ποσού της δικαιούμενης
αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
• Οι ασφαλιστικές εισφορές που
αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό
καλύπτονται από τον εργοδότη και
αφαιρούνται από την υποχρέωση
κάλυψής τους από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
• Για όσο χρόνο κάνουν χρήση
του μέτρου απαγορεύεται ρητά
στους εργοδότες να προβούν
σε καταγγελία των συμβάσεων
εργασίας για το σύνολο του
προσωπικού τους και, σε
περίπτωση πραγματοποίησής της,
αυτή είναι άκυρη.

Ειδικότερα πρέπει να διατηρήσουν,
τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας,
δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους
και με τους ίδιους όρους εργασίας.
Επισημαίνεται, ότι οι επιχειρήσειςεργοδότες που κάνουν χρήση του
μέτρου αναστολής συμβάσεων
εργασίας, υποχρεούνται, μετά τη
λήξη του χρόνου της αναστολής
των συμβάσεων εργασίας του
προσωπικού τους, να διατηρήσουν,
για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο
της αναστολής (δηλαδή για 45
ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων
εργασίας που σημαίνει τους ίδιους
εργαζόμενους και με τους ίδιους
όρους εργασίας κατά την 21/3/2020,
οπότε και μπορεί να κάνει χρήση του
εν λόγω μέτρου.

Εξαίρεση:
Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η λύση σύμβασης εργασίας με οικειοθελή
αποχώρηση και η λύση σύμβασης ένεκα συνταξιοδότησης

Q: Μέχρι πότε παρατείνεται η καταβολή
του Δώρου Πάσχα;
Μέχρι 30 Ιουνίου 2020 έχουν δικαίωμα παράτασης της
καταβολής του δώρου Πάσχα οι επιχειρήσεις εργοδότες
των οποίων:
• η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί ή
• πλήττεται σημαντικά με βάση τις κείμενες διατάξεις

Σε περίπτωση που η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, λόγω αναστολής, δεν καλύπτει τη
χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους , το δώρο
Πάσχα καταβάλλεται αντίστοιχα μειωμένο για το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης, ενώ
για το χρονικό διάστημα της αναστολής, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
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Q: Τι προβλέπεται για τις Ασφαλιστικές εισφορές;
Α) Αναφορικά με τις επιχειρήσεις για την παράταση
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου –
Μαρτίου, ισχύουν τα εξής:
• Αναστολή καταβολής έως
30/09/2020 και 31/10/2020,
ασφαλιστικών εισφορών
(εργαζομένου και εργοδότη),
περιόδου απασχόλησης
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020.
• Αναστολή της καταβολής κατά
3 μήνες, των δόσεων ενεργών
ρυθμίσεων οφειλών προς
e-ΕΦΚΑ που είναι απαιτητές
έως 31/03/2020 και όλων των
επόμενων μηνιαίων δόσεων της
κάθε ρύθμισης.

• Και στις δύο περιπτώσεις χωρίς τον
υπολογισμό για το διάστημα αυτό
τόκων και προσαυξήσεων λόγω
εκπρόθεσμης καταβολής.
• Αναστέλλεται μέχρι και 31/08/2020
η διαδικασία λήψης αναγκαστικών
μέτρων για την είσπραξη
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ
διατηρούνται οι κατασχέσεις και
υποθήκες που έχουν επιβληθεί.

Ποιους αφορά
Όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο προστασίας επειδή έχουν κλείσει,
με βάση τους ΚΑΔ, με κρατική εντολή ή ως πληττόμενες (με βάση στους ΚΑΔ
που είχαν ανακοινωθεί στις 26/3/2020 – Δ.15/Δ/οικ. 13226/325/2020), έχουν τη
δυνατότητα παράτασης.

Προϋποθέσεις
Υπάγονται στα ανωτέρω οφέλη όσες
επιχειρήσεις ή εργοδότες:
• απασχολούν μισθωτούς που
αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο,
με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου, αορίστου ή ορισμένου
χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ
περιτροπής απασχόληση, και
• έχουν ενεργό, κύριο κωδικό
δραστηριότητας στις 20/03/2020,
από αυτούς που αναφέρονται στην
ανωτέρω απόφαση ή των οποίων
τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού
κατά την 20/03/2020 κωδικού
δευτερεύουσας δραστηριότητας,
από τους αναγραφόμενους
στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των
αριθ. Α.1053/2020 (Β’949) και
Α.1054/2020 (Β’950) υπουργικών
αποφάσεων όπως ισχύουν, όπως
αυτά προκύπτουν από την αρχική
δήλωση φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2018 είναι
μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα
έσοδα που αντιστοιχούν στον
κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. (Αριθμ.
Δ.15/Δ’/οικ. 13937/337/2020 ΦΕΚ B’ 1384/14-04-2020).
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Υποχρεώσεις
Οι ΑΠΔ των μηνών Φεβρουαρίου και
Μαρτίου υποβάλλονται κανονικά
εντός των προβλεπόμενων
προθεσμιών. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την ένταξη
των επιχειρήσεων στο πλαίσιο
προστασίας είναι η διατήρηση
των θέσεων εργασίας όλων των
εργαζομένων τους.
Στις πιο κάτω περιπτώσεις,
αναιρούνται τα αποτελέσματα των
ευεργετικών ρυθμίσεων, παύει
αυτοδικαίως η παράταση καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων
και οι οφειλές επιβαρύνονται με
τόκους και προσαυξήσεις από την
ημερομηνία που αυτές κατέστησαν

απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
• Εάν ο εργοδότης των
επιχειρήσεων, που ωφελούνται,
καταγγείλει την σύμβαση των
εργαζόμενων, που μέρος ή όλοι,
τίθενται σε καθεστώς αναστολής
της σύμβασης εργασίας τους,
• Εάν μετά την ολοκλήρωση
του μέτρου της αναστολής, οι
ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες
δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό
θέσεων εργασίας (τους ίδιους
εργαζόμενους και με τους ίδιους
όρους εργασίας), για χρονικό
διάστημα ίσο με εκείνο της
αναστολής (45 ημέρες).

Β) Αναφορικά με την παράταση καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών Φεβρουαρίου-Μαρτίου για τους ελευθέρους
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, ισχύουν τα εξής:
• Καταβολή τμηματικά σε τέσσερις
(4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
καταβλητέες μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα,
με προθεσμία καταβολής της
πρώτης δόσης έως 30/9/2020
- των τρεχουσών ασφαλιστικών
εισφορών, περιόδου απασχόλησης
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020
καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής
από συμπληρωματική εκκαθάριση
ασφαλιστικών εισφορών
προηγούμενων ετών, που είναι
πληρωτέες έως 31/3/2020
(παρατάθηκε η προθεσμία
εμπρόθεσμης καταβολής έως
10/4/2020) και 30/4/2020
αντίστοιχα, παρατείνεται χωρίς τον
υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό
τόκων και άλλων προσαυξήσεων
λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

- Σε περίπτωση εκπρόθεσμης
καταβολής δόσης, το συνολικό
ποσό αυτής, προσαυξάνεται με τον
προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης
λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
• Παρατείνεται κατά τρεις (3)
μήνες η προθεσμία καταβολής
των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων,
απαιτητών έως 31/3/2020 καθώς
και η προθεσμία όλων των
επόμενων μηνιαίων δόσεων της
κάθε ρύθμισης.
- Κατά το χρονικό διάστημα της
παράτασης καταβολής των
δόσεων, δεν υπολογίζονται
πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές
προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.
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Ποιες εισφορές αφορά
Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές για το σύνολο των
κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής
ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για
τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από
προαιρετική ασφάλιση.
Οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των ελευθέρων
επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, που εμπίπτουν στους εν λόγω
ΚΑΔ και οι αντίστοιχες εκπτώσεις, θα ενεργοποιούνται αυτόματα (άμεσα ή
εντός ολίγων ημερών), χωρίς δήλωση, ανάλογα με το εάν η επιχείρηση
προχωρήσει εμπρόθεσμα ή όχι στις αντίστοιχες πληρωμές.

ΙΙ. Αναστολή διαδικασίας λήψης αναγκαστικών μέτρων
Επίσης αναστέλλεται μέχρι και 31/08/2020 η διαδικασία λήψης αναγκαστικών
μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν
επιβληθεί.

ΙΙΙ. Έκπτωση κατά 25% των ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου-Μαρτίου
Καταβολή μειωμένων εισφορών κατά εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) εφόσον
καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης
Φεβρουαρίου και Μαρτίου έτους 2020 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας,
επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία, που
επέλεξαν ή κατατάχτηκαν, επιμεριζόμενη αναλογικά σε κάθε κλάδο. (αρθ 18
παρ 1 ΠΝΠ 30.3.2020 και έγγραφο Δ 15/Δ/οικ 13994/339/2020).

Ποιους καταλαμβάνει
Τους αυτοτελώς απασχολούμενους
και τους ελεύθερους επαγγελματίες,
που δεν επιλέγουν την υπαγωγή τους
στο μέτρο παράτασης καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών (άρθ
όγδοο, παρ. 2 της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 68).
Ποιες εισφορές αφορά η μείωση
αυτή κατά 25%,

ασφάλιση, εφάπαξ παροχή και
ανεργία) και εφαρμόζεται και
στις περιπτώσεις ασφαλισμένων,
που έχουν επιλέξει την ειδική
ασφαλιστική κατηγορία ως νέοι
επαγγελματίες
Δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση
προαιρετικής, υπαγωγής στην
ασφάλιση ή προαιρετικής συνέχισης
της.

Εφαρμόζεται στο σύνολο των
κλάδων ασφάλισης (κύρια ασφάλιση,
υγειονομική περίθαλψη, επικουρική
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Προϋποθέσεις
• για τις εισφορές Φεβρουαρίου
2020 να έχουν εξοφληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές περιόδου
απασχόλησης Ιανουαρίου
2020 μέχρι και την ημερομηνία
καταβολής των εισφορών
Φεβρουαρίου 2020 (10 Απριλίου
2020 - λόγω ειδικής Διατραπεζικής
Αργίας την 10.04.2020 και
13.04.2020 οι πληρωμές θα
εισέλθουν την 14.04.2020 και
θα είναι εμπρόθεσμες), χωρίς
απαλλαγή στην περίπτωση
αυτή από προσαυξήσεις λόγω
εκπρόθεσμης καταβολής (για τις
εισφορές του Ιανουαρίου), και
• για τις εισφορές Μαρτίου 2020 να
έχουν καταβληθεί έως 30.04.2020,
ημερομηνία εμπρόθεσμης
πληρωμής και, έως την ίδια
ημερομηνία, καταβληθούν, κατά
περίπτωση:
- η εισφορά Ιανουαρίου 2020,
στις περιπτώσεις που η
ασκούμενη δραστηριότητα,
βάσει του Κωδικού Αριθμού
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ανήκει
στις πληττόμενες (αρ. Γενικού
Εγγράφου 68384/Σ.18354/ 0104-2020 Γενικής Διεύθυνσης

Εισφορών)
- οι εισφορές Ιανουαρίου και
Φεβρουαρίου 2020, εφόσον η
δραστηριότητα δεν ανήκει στις
πληττόμενες. (Εγκύκλιος ΕΦΚΑ
15/14.4.2020)
Εάν δεν επιθυμούν την υπαγωγή τους
στην ανωτέρω ρύθμιση καταβάλλουν
τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές,
χωρίς την ως άνω προβλεπόμενη
μείωση, εντός της προθεσμίας
που προβλέπεται από τις κείμενες
διατάξεις.
Τι επηρεάζει η έκπτωση αυτή για
τον υπολογισμό της σύνταξης;
Σε περίπτωση υπαγωγής στην
μείωση αυτή, για τον υπολογισμό
του ανταποδοτικού μέρους της
κύριας σύνταξης, θα ληφθούν
υπόψη οι πραγματικά καταβληθείσες
μειωμένες μηνιαίες ασφαλιστικές
εισφορές.
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Φορολογικά Μέτρα
Q: Μέχρι πότε προσδιορίζεται η αναστολή καταβολής
Φ.Π.Α. για τις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη
λειτουργία τους ή έχουν πληγεί οικονομικά;
Πρόκειται για την αναστολή καταβολής του Φ.Π.Α. μέχρι την 31/8/2020 και κατά την
καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις, για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε
αναστολή λειτουργίας καθώς και για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν με βάση τους ενεργούς
κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ της κυρίας δραστηριότητας ή της δευτερεύουσας με τα μεγαλύτερα
έσοδα, οι οποίοι ανακοινώθηκαν τον μήνα Μάρτιο και Απρίλιο αντίστοιχα. Για τις παραπάνω
επιχειρήσεις το μέτρο περιλαμβάνει τις:
• Βεβαιωμένες οφειλές ΦΠΑ που ήταν ληξιπρόθεσμες κατά την 11/3/2020.
(ανακοίνωση Μαρτίου)
• Οφειλές ΦΠΑ που πρόκειται να βεβαιωθούν και να καταστούν ληξιπρόθεσμες
από 11/3/2020 μέχρι 30/4/2020. (ανακοίνωση Μαρτίου)
• Βεβαιωμένες οφειλές ΦΠΑ που ήταν ληξιπρόθεσμες κατά την 1/4/2020
(ανακοίνωση Απριλίου)
• Οφειλές ΦΠΑ που πρόκειται να βεβαιωθούν και να καταστούν ληξιπρόθεσμες
από 1/4/2020 μέχρι 30/4/2020. (ανακοίνωση Απριλίου)
Βασική υποχρέωση των επιχειρήσεων είναι η διατήρηση του ίδιου αριθμού
θέσεων εργασίας. Σε άλλη περίπτωση, η παράταση ή η αναστολή χάνει την ισχύ
της και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής
ημερομηνίας βεβαίωσης.

Q: Τι ισχύει για τις υπόλοιπες βεβαιωμένες οφειλές προς
Δ.Ο.Υ. και Ελεγκτικά Κέντρα;
Τα μέτρα ανακούφισης για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί και που
αφορούν στην αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. εφαρμόζονται και για τους
λοιπούς βεβαιωμένους φόρους. Αφορούν τις ίδιες επιχειρήσεις, δηλαδή όσες
τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας από τις 11/3/2020 και για όσες επιχειρήσεις
ανακοινώθηκαν βάσει ΚΑΔ ότι πλήττονται τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
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Q: Τι ισχύει με την έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων
οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων;
Με την ΠΝΠ 30/3/2020 συμπληρώθηκε η ΠΝΠ της 11/3/2020 και την ΠΝΠ
13/4/2020, με διατάξεις που προβλέπουν την δυνατότητα έκπτωσης 25% του
συνόλου ή των δόσεων των οφειλών, σε περίπτωση που είχαν ρυθμιστεί, που θα
καταβληθούν εμπρόθεσμα με βάση την αρχική ημερομηνία καταβολής.
- Για το Φ.Π.Α οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν στο ακέραιο την ανωτέρω οφειλή
και στη συνέχεια η έκπτωση 25% θα συμψηφιστεί με επόμενες καταβολές
οφειλόμενων φόρων της επιχείρησης από την 1 Μάιου 2020 και μετά.
- Για τις λοιπές οφειλές θα καταβληθούν μειωμένες κατά 25%.

Ποιες οφειλές αφορά
Αφορά βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση με ημερομηνία
καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020. Σε
περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης
τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του
ποσού της δόσης της ρύθμισης.

Εξαιρούνται:
α. οι οφειλές για παρακρατούμενους φόρους που δεν τελούν σε καθεστώς
ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής. Δηλαδή καταλαμβάνει μόνο
τις περιπτώσεις που έχουν τεθεί σε ρύθμιση και χορηγείται επί των δόσεων
που καταβάλλονται εμπρόθεσμα.
β. οφειλές υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου είτε είναι ρυθμισμένες είτε όχι, και
γ. οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Ποιους αφορά:
- Τις επιχειρήσεις που με την ΠΝΠ 11/3/2020 τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας
- Τις επιχειρήσεις που επλήγησαν με βάση τους ενεργούς κατά την 20/3/2020
ΚΑΔ της κυρίας δραστηριότητας ή της δευτερεύουσας με τα μεγαλύτερα
έσοδα, οι οποίοι ανακοινώθηκαν τον μήνα Μάρτιο 2020.
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Q: Ποιες υποχρεώσεις αφορά η έκπτωση 25%;
Η έκπτωση αφορά στις υποχρεώσεις που λήγουν την 30 και 31 Μαρτίου
2020, εφόσον καταβάλλονται από 30/3/2020 έως και 10.04.2020 ή μέχρι την
ημερομηνία που ορίζεται με όποια τυχόν απόφαση παράτασης, καθώς και στις
υποχρεώσεις από 1 έως και 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται
εμπρόθεσμα, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ Μαρτίου.
Η έκπτωση αφορά στις επιχειρήσεις που επλήγησαν με βάση τους ενεργούς
κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ, οι οποίοι ανακοινώθηκαν τον μήνα Απρίλιο 2020.
Διευκρινίζεται ότι εφόσον εξοφληθεί
ολοσχερώς μέχρι και τις 30/4/2020
το συνολικό ποσό της οφειλής που
αντιστοιχεί στην απόδοση του Φ.Π.Α.
που προκύπτει από τις δηλώσεις:
- α’ τριμήνου του 2020 για
τους υπόχρεους σε τήρηση
απλογραφικών βιβλίων και
- του τρίτου μήνα του 2020 για
τους υπόχρεους σε τήρηση
διπλογραφικών βιβλίων,
παρέχεται η δυνατότητα του
συμψηφισμού ποσού ίσου με το
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
επί της καταβληθείσας οφειλής,
με άλλες οφειλές ή δόσεις
ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής στη
Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες
έχουν καταληκτικές ημερομηνίες
καταβολής μετά και την 1η Μαΐου
2020.

Οι υπόχρεοι σε τήρηση
διπλογραφικών βιβλίων πρέπει να
έχουν εξοφλήσει το Φ.Π.Α. της
περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με
εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις
που τελούσαν σε αναστολή στις 26
Μαρτίου 2020. Εφόσον υποβληθεί
τροποποιητική δήλωση για τις
ως άνω περιόδους, με την οποία
μειώνεται το αρχικό χρεωστικό
ποσό της δήλωσης, το ποσό του
συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.
Βασική προϋπόθεση είναι η τήρηση
της ρήτρας μη απολύσεων

Q: Μπορούν οι επιχειρήσεις να απαλλαγούν από τον Φ.Π.Α.
στο πλαίσιο των δωρεών που κάνουν για την καταπολέμηση
του κορωνοϊού;
Οι δωρεές που αποσκοπούν στην παροχή υποστήριξης για την αντιμετώπιση
του κορωνοϊού, μπορούν να είναι σε είδος και σε χρήμα. Για τις δωρεές αυτές
που είναι σε είδος εφαρμόζεται η απαλλαγή του Φ.Π.Α. χωρίς να απαιτείται
έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών.
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Α. Δωρεές αντικειμένων προς το Υπουργείο Υγείας
Τα δωριζόμενα αντικείμενα μπορεί να είναι τα εξής:
- ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός πάσης φύσεως (όπως αναπνευστήρες,
κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης
ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία
ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων,
πάσης φύσεως ατομικά μέσα προστασίας, μάσκες κάθε είδους, μέσα ατομικής
προφύλαξης και υγειονομικός ρουχισμός)
- μέσα ατομικής προστασίας και
- φάρμακα πάσης φύσεως

Β. Χρηματικές δωρεές, για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού προς
το Υπουργείο Υγείας
Αφορά χρηματική δωρεά από φυσικά και νομικά πρόσωπα με αποκλειστικό
σκοπό την αγορά:
- ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως,
- μέσων ατομικής προστασίας και
- φαρμάκων προς χρήση ή ανάλωση
Το δωριζόμενο χρηματικό ποσό δύναται να εισφερθεί στα νομικά πρόσωπα
εποπτείας του Υπουργείου Υγείας.

Γ. Δωρεές σε είδος και σε χρήμα προς τον Ε.Ο.Δ.Υ.
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας αποδέχεται κάθε δωρεά σε είδος και σε
χρήμα από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι δωρεές σε είδος μπορεί να είναι:
- μέσα ατομικής προστασίας
- στολές προστασίας
- μεταφορικά μέσα και οχήματα
- πάγιος ηλεκτρονικός εξοπλισμός τηλεφωνικής επικοινωνίας ή τηλεδιάσκεψης,
και
- ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Η διαδικασία αποδοχής χρηματικών δωρεών, καθώς και δωρεών σε είδος
εφαρμόζεται και καταλαμβάνει δωρεές που προσεφέρθησαν στον Ε.Ο.ΔΥ. μετά
την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ 25.2.2020. Ο Ε.Ο.Δ.Υ. υποχρεούται να αποστείλει
αναλυτική αναφορά εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών στον Υπουργό
Υγείας για τον τρόπο αξιοποίησης τόσο των δωρεών σε είδος όσο και των
χρηματικών δωρεών, παρέχοντας αναλυτική ενημέρωση και λογοδοσία.
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Εναλλακτικές Μορφές Οικονομικής Ενίσχυσης
Q: Επιδοτούνται οι τόκοι υφιστάμενων δανείων για
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται
από τον κορωνοϊό;
To μέτρο αφορά στην επιδότηση επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, στις
31/12/2019, για περίοδο 3 μηνών (1/4-30/6/2020) των κλάδων της οικονομίας που πλήττονται
άμεσα από τον κορωνοϊό. Η επιδότηση χρηματοδοτείται από το συγχρηματοδοτούμενο
σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΑΕ027/2. Συγκεκριμένα η
δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει:
• τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75
• των επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων
και Συμβάσεων Πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών),
περιλαμβανομένων τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων καθώς και δανείων
και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης.
Την οικονομική ενίσχυση μπορούν να λάβουν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή που λειτουργούν νομίμως στη χώρα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
• Να δραστηριοποιούνται στις
19/3/2020 στους επιλέξιμους
τομείς δραστηριότητας.
• Να περιλαμβάνονται στις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
όπως ορίζονται στο Παράρτημα
Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
651/2014 της Επιτροπής της
17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με
τον ορισμό των πολύ μικρών,
των μικρών και των μεσαίων
επιχειρήσεων.
• Να μην συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 1
του άρθρου 40 του ν.4488/2017
(παραβάσεις εργατικής
νομοθεσίας).
• Να μην αποτελούν προβληματικές
επιχειρήσεις στις 31 Δεκεμβρίου

2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της
Πρόσκλησης αλλά οι οποίες
αντιμετώπισαν προβλήματα ή
κατέστησαν προβληματικές στη
συνέχεια συνεπεία της έξαρσης της
νόσου COVID-19.
• Εφόσον δραστηριοποιούνται
στη μεταποίηση και την εμπορία
γεωργικών προϊόντων, να
δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση
της λαμβανόμενης ενίσχυσης σε
πρωτογενείς παραγωγούς.
• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους
εντολή ανάκτησης προηγούμενης
παράνομης και ασύμβατης
κρατικής ενίσχυσης βάση
απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
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Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων καταχωρείται στο
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.
gr/mis ) για το διάστημα 15.04.2020 και μέχρι 30.06.2020. Βασική προϋπόθεση
είναι η διατήρηση τουλάχιστον του ίδιου αριθμού εργαζομένων τους στις
19/3/2020 και στις 31/12/2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Q: Αναστολή Προθεσμιών Πληρωμής Αξιογράφων
Η αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά 75 ημέρες
από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, αφορά στις επιχειρήσεις
με ΚΑΔ που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών
πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού
COVID-19.
Σημειώνεται ότι και οι κομιστές αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους
ΚΑΔ έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να
λάβουν ασφαλιστικές και φορολογικές αναστολές, εάν το σύνολο των αξιογράφων που
αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του
αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, με βάση τις δηλώσεις ΦΠΑ.
Τέλος, η ΠΝΠ δεν εμποδίζει τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους
την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά
αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

Ποια αξιόγραφα αφορά
Η αναστολή αφορά αξιόγραφα που οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και
πληρωμής τους είναι από τις 30/3/2020 και μέχρι στις 31/5/2020 και
περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες αξιογράφων:
- Επιταγές
- Γραμμάτια σε διαταγή
- Συναλλαγματικές

Q: Τι ισχύει για την μείωση μισθώματος
επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας
κατοικίας;
Ένα από τα μέτρα στήριξης είναι και η μείωση μισθώματος τόσο στις επαγγελματικές
μισθώσεις όσο και στις μισθώσεις κύριας κατοικίας.
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Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ποσοστού 40% επί του συνολικού μισθώματος,
για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, αφορά μισθωτές επιχειρήσεις και εργαζομένους
σε αυτές, καθώς και μισθωτών στους οποίο έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση
πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για
επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το ειδικό αυτό μέτρο δεν
αφορά γενικευμένη μείωση των μισθωμάτων σε όλες τις μισθώσεις.
Συγκεκριμένα στο μέτρο εντάσσονται:
• Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι των επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί
ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με
τον κορωνοϊό COVID-19.
• Πληττόμενες επιχειρήσεις, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά βάσει των
ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων
εσόδων έτους 2018.
• Τους πληττόμενους κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών – επιστημόνων, βάσει
των ΚΑΔ.
• Εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές, εφόσον η σύμβαση εργασίας τους έχει
τεθεί σε προσωρινή αναστολή.

Α) Για τα μισθώματα των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020
• Οι επιχειρήσεις μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης που την χρησιμοποιούν
για την εγκατάστασή τους και έχει τεθεί υποχρεωτικά σε αναστολή η
λειτουργία τους.
• Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας σε αυτές τις επιχειρήσεις, των οποίων έχει
ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, για τις συμβάσεις μίσθωσης μόνο
κύριας κατοικίας τους.

Β) Για τα μισθώματα του μηνός Απριλίου 2020
• Οι μισθωτές επαγγελματικής
μίσθωσης προς εγκατάσταση
επιχείρησης η οποία έχει πληγεί
δραστικά από την πανδημία, και
έχουν περιληφθεί στου ΚΑΔ.

• Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας
σε αυτές τις επιχειρήσεις, των
οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά
η σύμβαση εργασίας, για τις
συμβάσεις μίσθωσης μόνο κύριας
κατοικίας τους.

Παρέχεται πλέον η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις που έχουν υποκατάστημα
με ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή
δημόσιας αρχής, των οποίων η σύμβαση τίθεται σε προσωρινή αναστολή, όσο
και στο δικαίωμα έκπτωσης 40% επί του μισθώματος του υποκαταστήματος,
ανεξαρτήτως του ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας της έδρας της
επιχείρησης.
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Σημειώνεται ότι το τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται
εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από τη μερική
καταβολή. Επιπλέον, η μερική μη καταβολή του μισθώματος δεν γεννά δικαίωμα
καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη
αστική αξίωση.

Οφέλη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων
Για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων προβλέπεται:
• Αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων
φορολογικών οφειλών για 4 μήνες (ήτοι μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες
καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, οι οποίες ήταν πληρωτέες
μέχρι την 31/3/2020) ή
• Σε περίπτωση που δεν κάνουν χρήση της αναστολής και πληρώσουν
εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, έκπτωση 25% επί των παραπάνω
υποχρεώσεων.
Στους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους
που πλήττονται σημαντικά από την κρίση του κορωνοϊού (έκπτωση 40%
μισθώματος) και που τους παρέχεται η ευχέρεια αναστολής των φορολογικών
τους υποχρεώσεων, συμπεριλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα, λαμβάνοντας,
ωστόσο, υπόψη τις τυχόν ενδοομιλικές συναλλαγές και συνεργασίες. Προς την
κατεύθυνση αυτή ήδη δρομολογείται σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Q: Σε ποιες περιπτώσεις η επιστροφή φόρου
εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας
επιταχύνεται;
Σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων
και νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών
αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανά φορολογία
και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής
διατάξεων.
Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη
προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Για τις επιστροφές του παρόντος δύναται
να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26
του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).
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Ελεγκτικές
Υπηρεσίες
Φωκ. Νέγρη 3
112 57, Αθήνα
Τ: 210 8691100
F: 210 8617328
210 8618016
solcrowe@solcrowe.gr

Στην ΣΟΛ Crowe συνεχίζουμε να παρέχουμε αδιάλειπτα τις ελεγκτικές
και συμβουλευτικές υπηρεσίες μας σε όλο το εύρος των πελατών μας,
λειτουργώντας με την υποστήριξη των άρτιων τεχνολογικών υποδομών
και συστημάτων που μας επιτρέπουν να είμαστε δίπλα σας για να
συνεισφέρουμε στην αδιάκοπη επιχειρηματική σας λειτουργία.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, αίτημα και ανάγκη οποιασδήποτε
επικοινωνίας, όλοι οι άνθρωποι της ΣΟΛ Crowe παραμένουν στη διάθεσή
σας είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας
υποστηρίξουν και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες
Καρνεάδου 25-29
106 75, Αθήνα
Τ: 210 7256900
F: 210 7234583
advisory@solcrowe.gr

Η ΣΟΛ Crowe συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες παροχής Ελεγκτικών
και Συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες
εθνικές εταιρείες Oρκωτών Eλεγκτών Λογιστών της Ευρώπης. Με περισσότερους από 650
εξειδικευμένους επαγγελματίες συνεργάτες σε οκτώ σημεία στην Ελλάδα, η ΣΟΛ Crowe
αποτελεί σήμερα τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη, διοχετεύοντας στην ελληνική αγορά την
τεχνογνωσία που αποκτά μέσω του 8ου μεγαλύτερου ελεγκτικού και λογιστικού δικτύου
παγκοσμίως, της Crowe Global, του οποίου είναι μέλος από το 2006.

www.solcrowe.gr

Η ΣΟΛ Crowe απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τους
περισσότερους ελεγκτές όλων των βαθμίδων στην Ελλάδα, έχοντας υποστηρίξει ελεγκτικά
και συμβουλευτικά περισσότερες από 4000 εταιρείες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Αποστολή της ΣΟΛ Crowe είναι να συνεχίσει να επενδύει σε ένα μέλλον προς όφελος της
ελληνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας.

