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Ένταξη επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών στην απαλλαγή 40%
μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης και αναπροσαρμογή δήλωσης
ΚΑΔ
Το Υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωσή του αλλά και ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος επιβεβαίωσαν επισήμως όσα ανακοινώθηκαν στη Βουλή, μετά
την κοινή επιστολή της προηγούμενης εβδομάδας των Προέδρων των
επιστημονικών φορέων της χώρας για την ένταξη και των επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών στο μέτρο της απαλλαγής του 40% των
μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του κορωνοϊού στους πληττόμενους κλάδους της οικονομίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών,
προβλέπεται ότι «το μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν
σημαντικά από την κρίση του κορονοϊού, μέσω της έκπτωσης κατά 40% του
ενοικίου της επαγγελματικής τους στέγης αφορά και τους πληττόμενους
κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών – επιστημόνων. Επιπλέον, το μέτρο
αφορά και τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις αυτές, εφόσον η σύμβαση
εργασίας τους έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή.»
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης που ψηφίσθηκε ήδη από τη Βουλή
αναμένονται τις επόμενες ημέρες και εκ της ανακοίνωσης διασφαλίζεται ότι οι
ελεύθεροι επαγγελματίες – επιστήμονες αντιμετωπίζονται στο συγκεκριμένο
μέτρο όπως όλες οι πληττόμενες επιχειρήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα της άμεσης υπαγωγής των επιστημόνων –
ελευθέρων επαγγελματιών στο μέτρο της μείωσης του μισθώματος
επαγγελματικής στέγης είχαν αποστείλει, κατόπιν συνεννόησης και
συντονισμού της δράσης τους, επιστολή προς τον Υπουργό
Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, οι Πρόεδροι του ΙΣΑ, Γεώργιος Πατούλης,
του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας και της
Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του
ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός, και η κυβέρνηση ανακοίνωσε στη Βουλή δια του
αρμόδιου υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου την αποδοχή
του αιτήματος.
Επιπλέον διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του Υπουργείου
Οικονομικών, η κυβέρνηση αποδέχεται ένα ακόμη αίτημα που διατύπωσαν
επανειλημμένα η Διοικούσα Επιτροπή και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ προς τους
αρμόδιους Υπουργούς για τους πληττόμενους ΚΑΔ. Συγκεκριμένα, όπως
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αναφέρεται από το ΥΠΟΙΚ, «σε επιχειρήσεις που, λόγω σφάλματος κατά την
προηγούμενη περίοδο, είχαν δηλώσει, ως κύριο Κωδικό Αριθμό
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κάποιον που δεν ανταποκρίνονταν στη βασική και
κυριότερη δραστηριότητά τους, δίνεται η δυνατότητα να αποκαταστήσουν την
ορθότητα της κατάστασης, προβαίνοντας σε αναδρομική τροποποίηση κύριου
ενεργού ΚΑΔ στις αρμόδιες ΔΟΥ μέχρι και την 24η Απριλίου 2020. Η
τροποποίηση είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που
δηλώνεται ήταν ήδη δηλωμένος ως δευτερεύων ΚΑΔ στο μητρώο του
φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα
ακαθάριστά έσοδα του φορολογικού έτους 2019. Προς αυτή την κατεύθυνση
δρομολογείται σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.»
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