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οικ. 2/17012/ΔΠΓΚ/2020
Παρακολούθηση δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο των μέτρων για την
αντιμετώπιση του COVID-19
Με την ως άνω εγκύκλιο καθιερώνεται διακριτή μηνιαία παρακολούθηση των δαπανών των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν στο σύνολο των δαπανών που ήδη έγιναν και
θα προκύψουν από τη λήψη και υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και
οικονομίας από τον COVID-19. Στις εν λόγω δαπάνες περιλαμβάνονται κυρίως όσες
σχετίζονται με τα μέτρα οικονομικής στήριξης φυσικών και νομικών προσώπων που
πλήττονται -κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις- καθώς και με την ενίσχυση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οικ. 2/17012/ΔΠΓΚ/2020 πιέστε εδώ
Ε.2048/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2 και 75 της από 13.04.2020 ΠΝΠ
Με την Ε.2048/2020 διευκρινίζεται ότι η διάταξη του άρθρου 2 της από 13.04.2020 ΠΝΠ (Α΄
84) αφορά σε υποβολή δήλωσης μεταβολών για την τροποποίηση του κύριου ενεργού
Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 23
Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020, υπό την προϋπόθεση ότι: α) ο νέος κύριος ΚΑΔ
έχει ήδη δηλωθεί στο Φορολογικό Μητρώο έως την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων ως
δευτερεύων ΚΑΔ και β) είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του
φορολογικού έτους 2019. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι γι την καταχώρηση της ως άνω
δήλωσης απαιτείται η διαπίστωση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται είχε ήδη δηλωθεί έως
την 13.04.2020 ως δευτερεύων ΚΑΔ της επιχείρησης. Σημειώνεται δε ότι ο έλεγχος του εάν
πρόκειται για τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019, θα
διενεργηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2019, από το περιεχόμενο αυτών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2048/2020 πιέστε εδώ
Ε.2049/2020
Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1208/2018 και παροχή οδηγιών αναφορικά με τα παραστατικά
πωλήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δικαιούχους για την επιστροφή του
Ε.Φ.Κ. καυσίμων
Με την εγκύκλιο Ε.2049/2020 κοινοποιείται η ΠΟΛ.1208/2018, σύμφωνα με την οποία, από
την 01.01.2019 οι οντότητες με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία καυσίμων μέσω
πρατηρίων, την πώληση πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγραερίου ή
πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, υποχρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, τα
δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων με τη χρήση Φ.Η.Μ. Τα δεδομένα των
εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες
αποκλειστικά
ηλεκτρονικά,
σε
βάση
δεδομένων
της
ΑΑΔΕ
ανά
Φ.Η.Μ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2049/2020 πιέστε εδώ

Ε.2050/2020
Παροχή οδηγιών, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών
Με την Ε. 2050/2020 παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση των τελωνειακών
εργασιών, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19. Ειδικότερα, παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την απόδειξη του ενωσιακού
χαρακτήρα των εμπορευμάτων, τη διακίνηση εμπορευμάτων υπό το καθεστώς
ενωσιακής/κοινής διαμετακόμισης, τις διατυπώσεις στο τελωνείο αναχώρησης, στο τελωνείο
διέλευσης και στο τελωνείο προορισμού, τη διακίνηση εμπορευμάτων με χρήση δελτίων TIR,
την προθεσμία για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων και τη δυνατότητα αναβολής της
ακύρωσης διασάφησης εξαγωγής ή επανεξαγωγής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2050/2020 πιέστε εδώ
Α.1091/2020
Τροποποίηση της Α.1076/2020 σχετικά με το μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας
προκαταβολής σε πληττόμενες επιχειρήσεις
Με την Α.1091/2020 τροποποιείται η παράγραφος 1 και 2 του άρθρου 2 της Α.1076/2020
(Β΄1135) και πλέον ορίζεται ότι για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας
Προκαταβολής μπορούν να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος είτε πληττόμενες ιδιωτικές
επιχειρήσεις α) κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των
ατομικών, οι οποίες απασχολούν από έναν 1 έως 500 εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και
μετά είτε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους
και πληρούν τα υπόλοιπα ως άνω κριτήρια. Για την υποβολή της δήλωσης δεν αποτελεί
προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στις
σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Περαιτέρω, με την Α.1091/2020 ορίζεται ότι δήλωση
μπορούν να υποβάλλουν α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019
κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 ή επιχειρήσεις που πληρούν τις
προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 υπό προϋποθέσεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1091/2020 πιέστε εδώ
Α.1092/2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16
άρθρου 8 ν. 1882/1990» Α’ τριμήνου 2020
Με την Α.1092/2020 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής, μέσω εφαρμογής TAXISnet, της
«Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 ν. 1882/1990» του Α’ τριμήνου 2020
(Ιανουάριος/Φεβρουάριος/Μάρτιος 2020) μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Ιουλίου 2020.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1092/2020 πιέστε εδώ

