Οδηγός Ενημέρωσης COVID19
18 Μαΐου 2020
To επιμελητήριο Λασιθίου υποστηρίζοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο τις Επιχειρήσεις – μέλη του δημιούργησε τον οδηγό
ενημέρωσης COVID19 που περιέχει πληροφορίες, ενημερώσεις και χρήσιμα links αναζήτησης πληροφοριών στο
διαδίκτυο σχετικά με την κρίση πανδημίας COVID-19 που πλήττει την ελληνική κοινωνία και την ελληνική επιχειρηματική
κοινότητα.
Η ενημέρωση παρέχεται σε όλες τις επιχειρήσεις μέλη του επιμελητηρίου μέσω email καθώς και σε ειδικό σύνδεσμο στον
ιστότοπο: www.epimlas.gr, για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση της πανδημίας και περιλαμβάνει:
•
•

Ενημέρωση για τη νομοθεσία, τις εγκυκλίους, τις ερμηνευτικές διατάξεις που αφορούν στις επιχειρήσεις και στους
εργαζόμενους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας
Υπηρεσία ερωτήσεων-απαντήσεων σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους
σε περιπτώσεις ασαφειών ή παρερμηνειών αποστέλλοντας email στο info@epimlas.gr ή καλώντας στο 28410
22231.

Υπενθυμίζουμε ότι το Επιμελητήριο Λασιθίου στο πλαίσιο λήψης και εφαρμογής έκτακτων προληπτικών μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης και εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του, παρακαλεί τα μέλη του να μην προσέρχονται στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, παρά
μόνο για τις απολύτως αναγκαίες και επείγουσες υποθέσεις του. Εναλλακτικά η διεκπεραίωση των υποθέσεων γίνεται
τηλεφωνικά στο 2841022231 και ηλεκτρονικά στο email : support@epimlas.gr
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Ο.Υ. Λασιθίου δέχεται μόνο με ραντεβού στο email doy.agiou-nikolaou@aade.gr και
στα τηλέφωνα 2841090115-6.

Χρήσιμες πληροφορίες
• Από την Δευτέρα 18 Μαΐου, επανεκκινούν οι επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο σε:
❖ Εμπορικά καταστήματα (malls),
❖ Εκπτωτικά χωριά και
❖ Εκπτωτικά καταστήματα (outlets)
• Επίσης, επανεκκινούν οι υπηρεσίες:
❖ Διαιτολογικών μονάδων.
❖ Προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος.
❖ Στολισμού εκκλησιών, και λοιπών αιθουσών
❖ Υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς και
σχετικές δραστηριότητες καθώς και
❖ Οι βοτανικοί και ζωολογικοί κήποι και οι φυσικοί βιότοποι.
•

Προς περιορισμό της διασποράς του COVID-19, ισχύουν οι κανόνες κοινωνικής
αποστασιοποίησης που περιγράφονται εδώ: Covid 19_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΣΤΑΔΙΟ-3_F

•

Παρατείνονται μέχρι και την 30/9/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./
Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ που λήγουν ή έληξαν από 1/5/2020
μέχρι και την 29/5/2020, των επιχειρήσεων που είχαν την 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους
ειδικότερα αναφερόμενους στην Υπουργική Απόφαση. Ομοίως, παρατείνονται οι προθεσμίες
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και των επιχειρήσεων, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα
ενεργού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην
Απόφαση, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις
1

20/3/2020. Για την ίδια κατηγορία επιχειρήσεων αναστέλλεται μέχρι και την 30/9/2020 η
είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 1/5/2020 οφειλών από χρεωστικές
δηλώσεις ΦΠΑ.
•

Παρατείνονται μέχρι και την 30/9/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών, των
επιχειρήσεων, στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, που λήγουν ή έληξαν από 1/5/2020 έως την
31/5/2020. Από τη ρύθμιση ωφελούνται οι επιχειρήσεις που έχουν την 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ
από τους ειδικότερα αναφερόμενους στην Υπουργική Απόφαση, καθώς και οι επιχειρήσεις, των
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας
δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση, είναι μεγαλύτερα από τα
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. Επισημαίνεται ότι έως την
ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων για τις
ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, ενώ αναστέλλεται μέχρι και την 30/9/2020 η
είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 1/5/2020 οφειλών των ανωτέρω
επιχειρήσεων.

•

Παρατείνονται μέχρι και την 30/9/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ.
οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 1/5/2020 έως και την 31/5/2020, των φυσικών προσώπων
που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που έχουν την 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους
ειδικότερα αναφερόμενους στην Υπουργική Απόφαση, καθώς και στις επιχειρήσεις, των οποίων
τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που
περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. Επίσης, αναστέλλεται μέχρι και την 30/9/2020 η
είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 1/5/2020 οφειλών των ανωτέρω
προσώπων.

•

Παρατείνονται μέχρι και την 30/9/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ.
οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 1/5/2020 έως και την 31/5/2020 των μισθωτών στις
επιχειρήσεις που έχουν την 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα αναφερόμενους στην
Υπουργική Απόφαση, καθώς και στις επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού
κατά την 20/3/2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην
Υπουργική Απόφαση, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο
ΚΑΔ στις 20/3/2020. Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά στους μισθωτούς επιχειρήσεων, των οποίων
η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή.
Σημειώνεται ότι στο σύνολο των ως άνω περιπτώσεων κατά την καταβολή δεν
υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.
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