Webcast #2: Being agile in a dynamic legal landscape
Q&A Session – Χρήστος Κρέστας
1. Πρώτη δόση ΦΕ τέλος Απριλίου εάν καταβληθεί η δόση θα υπάρξει έκπτωση;
πληττόμενη επιχείρηση;
Προβλέπεται ότι θα υπάρξει έκπτωση 25% της πρώτης δόσης, εφόσον πρόκειται για
βεβαιωμένη στη Φορολογική Διοίκηση οφειλή που λήγει ή έληξε από 1.4.2020 έως και την
30.4.2020. Το θέμα που χρήζει περαιτέρω διευκρίνισης, κατά την άποψή μας, είναι σε ποια
χρονική στιγμή θα πρέπει να ήταν βεβαιωμένη η οφειλή.
2. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τα leasing cars και αν αυτά ως χρηματοδοτικών
μισθώσεων έχουν έκπτωση 40%;
Μέχρι στιγμής φαίνεται πως η μοναδική προϋπόθεση για την απαλλαγή καταβολής του 40%
του συνολικού μισθώματος στα πλαίσια χρηματοδοτικής μίσθωσης, είναι το μισθωμένο
αντικείμενο να προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Δεν υπάρχει
συγκεκριμένη πρόβλεψη/αναφορά για τη χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων και δεν
γνωρίζουμε αν/πότε θα δοθούν σχετικές διευκρινήσεις επί του θέματος.

3. Η πίστωση του 40% του ενοικίου θα γίνει από την εφορία ; Αν όχι πως θα γίνει;
Διευκρινίζουμε ότι για την απαλλαγή καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος
χρειάζεται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ» από τη μισθώτρια
επιχείρηση και παράδοση στον εκμισθωτή αντιγράφου της δήλωσης αυτής. Στη συνέχεια
καταβάλλεται το συνολικό μίσθωμα στον εκμισθωτή μειωμένο κατά 40%.
4. Η μείωση του ενοικίου στις χρηματοδοτικές μισθωσεις αφορά τόσο σε operational
όσο και σε financial leasing;
Στη σχετική διάταξη της Π.Ν.Π 20.03.2020 σχετικά με τη μείωση καταβολής ενοικίου γίνεται
αναφορά μόνο σε χρηματοδοτικές μισθώσεις και όχι λειτουργικές, χωρίς να έχουν δοθεί
περαιτέρω διευκρινίσεις επί του θέματος.
5. Όσον αφορά το μέτρο της έκπτωσης 25% για το ΦΠΑ σχετίζεται με την διατήρηση
των θέσεων εργασίας ή όχι; (πλαίσιο 2)
Δεν αναφέρεται ρητά η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ως προϋπόθεση για
την ένταξη στο μέτρο της έκπτωσης 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο
δεν μπορεί να αποκλειστεί τόσο με βάση την αναλογική ερμηνεία των λοιπών σχετικών
διατάξεων, όσο και λαμβανομένης υπόψη της πιθανής πρόθεσης της Κυβέρνησης να
αποφευχθούν οι απολύσεις όσο διαρκούν τα μέτρα.
6. Το μέτρο του προσωπικού ασφαλείας ισχύει ακόμη; Για ποιο διάστημα;
Προϋποθέσεις;
Το μέτρο του ορισμού προσωπικού ασφαλείας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι την 20η
Σεπτεμβρίου 2020 και εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να εμπίπτει στις πληττόμενες
επιχειρήσεις. Οι προϋποθέσεις είναι:

πρέπει να εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 50% του προσωπικού της επιχείρησης
κάθε εργαζόμενος πρέπει να εργάζεται κατ’ελάχιστον 2 εβδομάδες τον μήνα,
συνεχόμενα ή διακεκομμένα και
ο εργοδότης που κάνει χρήση του μέτρου πρέπει να μην καταγγείλει κατά τη διάρκεια
του μέτρου τις συμβάσεις εργασίας του συνόλου του προσωπικού που εργάζονταν στην
επιχείρηση κατά την έναρξη της εφαρμογής του (εξαιρούμενης της λύσης συμβάσεων
εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση ή λόγω συνταξιοδότησης).
7. Το μέτρο της έκπτωσης του 25% για το ΦΠΑ της τρέχουσας περιόδου μπορεί να
συμψηφιστεί με το ΦΠΑ επόμενης περιόδου;
Ο συμψηφισμός του 25% του ΦΠΑ διενεργείται είτε μέσω αίτησης (με email) συμψηφισμού
του ευεργετήματος με συγκεκριμένες οφειλές (οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες
καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, είτε απευθείας από την Δ.Ο.Υ
σε περίπτωση που δεν προηγηθεί αίτημα. Κατ' αυτόν τον τρόπο δύναται να επιλεγεί (μέσω
του αιτήματος) ο συμψηφισμός του προαναφερθέντος ποσού με το χρεωστικό ποσό ΦΠΑ της
επόμενης περιόδου.
8. Δηλαδή η κατοχή ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στους
πληττόμενους δημιουργεί αμάχητο τεκμήριο ότι η επιχείρηση έχει πληγεί δραστικά ή
θα πρέπει ταυτόχρονα η επιχείρηση να επικαλεστεί (και ενδεχομένως αποδείξει) ότι
έχει πράγματι πληγεί.
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις όπως αυτές είναι διατυπωμένες, φαίνεται ότι η κατοχή ΚΑΔ
κύριας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στους πληττόμενους να δημιουργεί τεκμήριο ότι
η επιχείρηση έχει πληγεί δραστικά.
9. Αναφορικά με την έκπτωση 40%, αφορά και τον Μάρτιο για τις πληγείσες (βάση
ΚΑΔ) εταιρείες ή μόνο τον Απρίλιο (ακόμα και αν η πληγείσα είναι στη, αρχική λίστα
απο τον Μάρτιο
Η υπαγωγή στο μέτρο της μείωσης του 40% του ενοικίου για πληττόμενες επιχειρήσεις αφορά
μόνο το ενοίκιο μηνός Απριλίου (τουλάχιστον μέχρι στιγμής) ακόμα και αν οι επιχειρήσεις
ήταν στις πληγείσες (βάσει ΚΑΔ) τον μήνα Μάρτιο. Μόνο οι επιχειρήσεις που είχαν τεθεί σε
αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή από τον μήνα Μάρτιο, μπορούν να υπαχθούν στο
μέτρο της μείωσης του ενοικίου και για το ενοίκιο μηνός Μαρτίου.
10. Τi ισχύει για τις ασφαλιστικές εισφορές Απριλίου? Υπάρχει 25% έκπτωση
Έκπτωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές προβλέφθηκε για τους ελεύθερους
επαγγελματίες/αυτοαπασχολούμενους και αφορούσε τις εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου
2020. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί άλλη έκπτωση.
11. Για να θεωρηθεί μια επιχείρηση πληττόμενη αρκεί η αναφορά του ΚΑΔ της στις
σχετικές ΚΥΑ ή θα πρέπει μπορεί να αποδείξει (με οικονομικά κριτήρια) ότι έχει πληγεί
πραγματικά;
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις όπως αυτές είναι διατυπωμένες, φαίνεται ότι η κατοχή ΚΑΔ
κύριας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στους πληττόμενους να δημιουργεί τεκμήριο ότι
η επιχείρηση έχει πληγεί δραστικά.

