
Θέμα:  Tax Advisory Office 

 
 

Νεώτερα για τα μέτρα στήριξης των ΚΞΓ 
 

Σε συνέχεια των ενημέρωσεών μας, παρακάτω σας συνοψίζουμε τι 
ισχύει μέχρι και σήμερα και τι θα ισχύει για τους ιδιοκτήτες ΚΞΓ, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη χθεσινή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 
75, 30-03-2020) και το Δελτίο Τύπου, 31.03.20 του Υπ. Οικονομικών. 
 

ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 

       Αποζημίωση ιδιοκτήτη ΚΞΓ €800 για 45 ημέρες (ισχύει για φυσικά 
πρόσωπα και νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, εκτός ΑΕ, που 
απασχολούν έως πέντε άτομα). Σε περίπτωση νομικού προσώπου (ΟΕ, 
ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ) το ποσό των €800 αφορά και κατατίθεται στον 
επαγγελματικό λογαριασμό ΚΞΓ. 

        Έκπτωση ενοικίου 40%. 

        Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών (πρώην ΙΚΑ) Φεβρουαρίου 
πληρωτέες έως 31/3 καταβάλλονται έως 30/09/2020. 

        Ασφαλιστικές εισφορές (πρώην ΟΑΕΕ) Φεβρουαρίου πληρωτέες έως 
10/4/2020 καταβάλλονται σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις με πρώτη 
δόση έως 30/09/2020. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής (έως 
10/4) θα υπάρξει μείωση 25%. 

       Παρέχεται η δυνατότητα αναβολής βεβαιωμένων πληρωμών ΔΟΥ  έως 
και 31/08/2020. 

 
ΜΗΝΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

     Οι βεβαιωμένες οφειλές και οι δόσεις ρυθμίσεων σε Δ.Ο.Υ πληρωτέες 
έως 30/4/2020 αναστέλλονται για τις  31/8/2020. Σε περίπτωση 
εμπρόθεσμης καταβολής (έως 30/4) θα υπάρξει μείωση 25%. 
Εξαιρούνται της έκπτωσης οι παρακρατούμενοι φόροι  (ΦΜΥ, ΦΕΕ) 

        Έκπτωση ενοικίου 40%. 

        Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών (πρώην ΙΚΑ)  Μαρτίου πληρωτέες 
έως 30/4 καταβάλλονται έως 31/10/2020. 

        Ασφαλιστικές εισφορές (πρώην ΟΑΕΕ) Μαρτίου πληρωτέες έως 30/04, 
καταβάλλονται σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις με πρώτη δόση έως 
30/09/2020. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής (έως 30/4) θα 
υπάρξει μείωση 25%. 

        Καταβολή δώρου Πάσχα έως και 30/06/2020. Για τους εργαζομένους 
με προσωρινή αναστολή σύμβασης, το ποσοστό του δώρου που 
αντιστοιχεί στις ημέρες της αναστολής θα καλυφθεί από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Το ΚΞΓ θα καλύψει το ποσοστό του δώρου που 
αντιστοιχεί στις ημέρες εργασίας του εργαζόμενου. 

 
Βασική και αναγκαία προυπόθεση για να ισχύσουν τα ανωτέρω είναι η 
διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας. 
 


