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Εκπίπηει ποζοζηό 25% ηωλ δόζεωλ ηωλ βεβαιωμένων οθειλών ζηη
Φοπολογική Διοίκηζη κε εκεξνκελία θαηαβνιήο από ηηο 30 Μαξηίνπ 2020 έωο
θαη ηηο 30 Απξηιίνπ 2020, εθόζνλ απηέο θαηαβάιινληαη εμππόθεζμα.
Επιηαγέρ-Γπαμμάηια. Από ηηο 30 Μαξηίνπ 2020 θαη κέρξη ηελ 31ε Μαΐνπ 2020
αναζηέλλονηαι οι πποθεζμίερ λήξηρ, εκθάληζεο θαη πιεξωκήο νθεηιόκελωλ από
απηέο αμηνγξάθωλ θαηά εβδομήνηα πένηε (75) ημέπερ από ηελ αλαγξαθόκελε
εκεξνκελία επί εθάζηνπ αμηνγξάθνπ
Επιζηπεπηέα πποκαηαβολή. Σε επηρεηξήζεηο πνπ επιήγεζαλ νηθνλνκηθά ιόγω
ηεο εκθάληζεο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19, δύλαηαη λα ρνξεγείηαη
ελίζρπζε επηζηξεπηέα, ελ όιω ή ελ κέξεη, κε ηε κνξθή ηεο «επηζηξεπηέαο
πξνθαηαβνιήο».
Με θνηλή απόθαζε ηωλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Αλάπηπμεο θαη Επελδύζεωλ
θαζνξίδνληαη νη δικαιούχοι, ην ύψορ ηεο ελίζρπζεο, νη πποϋποθέζειρ ρνξήγεζεο
θαη επηζηξνθήο ηεο, ε διαδικαζία ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο, ηα απαηηνύκελα
ζηνηρεία, ν ηξόπνο θαηαβνιήο θαη επηζηξνθήο ηεο ελίζρπζεο, νη ππνρξεώζεηο ηωλ
δηθαηνύρωλ, θαζώο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο.
Αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ. Εθόζνλ θαηαβάιινπκε εκπξόζεζκα ηηο ηξέρνπζεο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πεξηόδνπ απαζρόιεζεο κελώλ Φεβξνπαξίνπ θαη Μαξηίνπ
ηνπ έηνπο 2020, παξέρεηαη δπλαηόηεηα θαηαβνιήο μειωμένων ειζθοπών θαηά
πνζνζηό είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%) επί ηνπ πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ
αζθαιηζηηθή θαηεγνξία επηινγήο ή θαηάηαμήο ηνπο.
Μπνξνύκε λα θαηαβάινπκε ην επίδομα εοπηών Πάζχα ζε ρξόλν κεηαγελέζηεξν
θαη ζε θάζε πεξίπηωζε όρη πέξαλ ηεο 30εο Ινπλίνπ 2020.
Τν ΔΠ δελ θαιύπηεη νιόθιεξε ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ έωο ηηο
30 Απξηιίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, αιιά θαηαβάιιεηαη κεηωκέλν. Τν πνζό εθ ηνπ
επηδόκαηνο ενξηώλ Πάζρα πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξνληθό δηάζηεκα αλαζηνιήο ηεο
εξγαζηαθήο ζρέζεο θαηαβάιιεηαη από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό.

Σημείωςη:
Το παρόν ςυντάχθηκε από πράκτορεσ για πράκτορεσ διαβάζοντασ και
μεταφράζοντασ την ςχετική ΠΝΠ.
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