ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Επιχειρήσεις που
περιλαμβάνονται στους
καταλόγους με τους ΚΑΔ (όπως
τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν, βλ.
προηγούμενη επιστολή μας)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΤΑΞΗ

Έκπτωση ποσοστού 25% των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών με
ημερομηνία καταβολής από 30.3.2020 έως 30.4.2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα
β. Σε περίπτωση οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει το
άνω ποσοστό από το ποσό της δόσης της ρύθμισης
γ. Παράταση των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών που λήγουν την 30.3.2020 και
την 31.3.2020, καθώς και των δόσεων που λήγουν την 31.3.2020 των οφειλών που τελούν σε
καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των επιχειρήσεων και φυσικών
προσώπων που δικαιούνται το άνω ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25%
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε
καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβοής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από
ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου

Άρθρο πρώτο της από 30.3.2020
ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α)
(προσθήκη εδαφίων στο τέλος
της παρ. 1 του άρθρου 2 της από
11.3.2020 ΠΝΠ, ΦΕΚ 55 Α)

α.

Επιχειρήσεις που
περιλαμβάνονται στους
καταλόγους με τους ΚΑΔ (όπως
τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν, βλ. κείμενο
επιστολής)

Αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής ποσών οφειλόμενων από Επιταγές,
που λήγουν από 30.3.2020 έως 31.5.2020 κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την ημερομηνία
που αναγράφεται επί αυτών

ΥΑ 1068/31.3.2020 (ΦΕΚ 1113 Β)
(για το υπ’ αριθ. (γ))

Άρθρο δεύτερο της από
30.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α)

Αυτοαπασχολούμενοι &
ελεύθεροι επαγγελματίες

Δυνατότητα καταβολής μειωμένων κατά 25% των ασφαλιστικών εισφορών περιόδου
απασχόλησης των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μείωση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση επιλογής υπαγωγής στο μέτρο παράτασης
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών κατά την παρ. 2 του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 ΠΝΠ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Η Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται έκδοση Υπουργικής Απόφασης

Άρθρο δέκατο όγδοο της από
30.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α)

Αυτοαπασχολούμενοι &
ελεύθεροι επαγγελματίες με
ενεργό ΚΑΔ στις 20.3.2020, που
συμπεριλαμβάνεται στις σχετικές
Αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών

α.

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 ΠΝΠ, και ειδικότερα τροποποίηση
της πρόβλεψης περί «αναστολής» της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, σε
«παράταση»
Πρόβλεψη για έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του χρονικού διαστήματος
εξόφλησης και της παράτασης προθεσμίας καταβολής
Περιορισμός των δικαιούχων σε αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες και
ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων που διαθέτουν ενεργό ΚΑΔ στις 20.3.2020, που
συμπεριλαμβάνεται στις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών (όπως τροποποιήθηκαν
και συμπληρώθηκαν, βλ. προηγούμενη επιστολή μας)

Άρθρο εικοστό πέμπτο της από
30.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α)

Περιλαμβάνει παρατάσεις διαφόρων πολεοδομικών ρυθμίσεων (ισχύς ορισμένων πολεοδομικών
αδειών, ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών μετά την έκδοση του παραβόλου, προθεσμίες
αναθεώρησης οικοδομικών αδειών κ.λπ.)

Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο της
από 30.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α)

Μηχανικοί που ασχολούνται με
την έκδοση οικοδομικών αδειών

β.
γ.

