

Α. 1061/2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 ΠΝΠ/11.03.2020 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 ΠΝΠ/20.03.2020
 Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και
την 30/04/2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις
20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο επικαιροποιημένο πίνακα ή των
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας
δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον πίνακα της παρούσας απόφασης,
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, καθώς και των μισθωτών 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
περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 2Α του άρθρου 11 ΠΝΠ/20.3.2020. Ομοίως,
παρατείνονται
και
οι
προθεσμίες
καταβολής
των
δόσεων
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
Περαιτέρω, αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων
και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. Δεν
υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1061/2020 πιέστε εδώ


Α. 1062/2020
Τροποποίηση της Α.1053/2020 και του συνημμένου Πίνακα ΚΑΔ επιχειρήσεων
Με την Α.1062/2020 τροποποιείται η Α.1053/2020 καθώς και ο πίνακας ΚΑΔ
επιχειρήσεων. Ειδικότερα, στην παράγραφο 1, μετά τη λέξη πίνακα, προστίθεται η
φράση «ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 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 20/3/2020. Περαιτέρω, με την παρούσα απόφαση
παρατίθεται ο νέος επικαιροποιημένος πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Η παρούσα απόφαση ισχύει
από 21/3/2020.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1062/2020 πιέστε εδώ



Α. 1063/2020
Τροποποίηση της Α.1054/2020 και του συνημμένου Πίνακα ΚΑΔ επιχειρήσεων
Με την Α.1063/2020 τροποποιείται η Α.1054/2020 καθώς και ο πίνακας ΚΑΔ
επιχειρήσεων. Ειδικότερα, στην παράγραφο 1, μετά τη λέξη πίνακα, προστίθεται η
φράση «ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 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 20/3/2020. Περαιτέρω, με την παρούσα απόφαση
παρατίθεται ο νέος επικαιροποιημένος πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Η παρούσα απόφαση ισχύει
από 21/3/2020.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1063/2020 πιέστε εδώ

