Ενημέρωση για τα φορολογικά και ασφαλιστικά
ζητήματα που αφορούν τους δικηγόρους, με βάση τα
μέτρα που έχουν ληφθεί για τον Covid-19

1. Φορολογικές υποχρεώσεις
- Αναστολή καταβολής μέχρι και την 31/08/2020
των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες
είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ. μέχρι την 31/3/2020,
αλλά και για τις πληρωτέες μέχρι την 30/4/2020.
- Για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών πληρωτέων μέχρι την
31/3/2020, αλλά και πληρωτέων μέχρι 30/4/2020,
παρέχεται

δυνατότητα

έκπτωσης

25%,

εάν

καταβληθούν εμπροθέσμως.
- Για τις οφειλές, που έληγαν 30/3 και 31/3, έχει
χορηγηθεί παράταση για την εμπρόθεσμη καταβολή
τους έως την 10/4/2020. Επομένως, όσοι επιθυμούν
να επωφεληθούν του μέτρου της έκπτωσης, έχουν μέχρι
την 10/4 για να προχωρήσουν σε εξόφληση.
- Αναστολή καταβολής μέχρι και την 31/08/2020
των

οφειλών

από

δηλώσεις

Φ.Π.Α.,

που

θα

υποβληθούν για το τρίμηνο 1-3/2020, οι οποίες είναι
πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ. μέχρι την 30/4/2020.
- Παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού ποσοστού
ύψους

25%

πληρωτέος

τον

της

αξίας

μήνα

του

Απρίλιο

Φ.Π.Α.,
και

θα

που

είναι

εξοφληθεί

ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020,
με οφειλές, που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να

βεβαιωθούν και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο
και μετά.
2. Ασφαλιστικές

υποχρεώσεις

προς

ΕΦΚΑ

και

ΕΤΕΑΕΠ
- Αναστολή καταβολής των ατομικών ασφαλιστικών
εισφορών πληρωτέων τον μήνα Μάρτιο και το μήνα
Απρίλιο και μεταφορά τους προς καταβολή σε τέσσερις
μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από 30/09/2020.
- Για

τις

ανωτέρω

δυνατότητα

ασφαλιστικές

έκπτωσης

25%,

εισφορές,
εάν

παρέχεται

καταβληθούν

εμπρόθεσμα. Για τις εισφορές που ήταν πληρωτέες
31/3

παρατείνεται

η

προθεσμία

εμπρόθεσμης

καταβολής έως 10/04/2020.
- Αναστολή

των

δόσεων

ρυθμίσεων

βεβαιωμένων

οφειλών προς ΕΦΚΑ οι οποίες ήταν πληρωτέες ως την
31/3/2020 για την 30/06/2020. Αντίστοιχα οι δόσεις
ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ που
ήταν πληρωτέες τον μήνα Απρίλιο αναστέλλονται έως την
31/07/2020.
- Για τους δικηγόρους που απασχολούν μισθωτούς
εργαζομένους

(ΙΚΑ)

αναστολή

καταβολής

ασφαλιστικών εισφορών (συνολικά εργαζομένου και
εργοδότη) οι οποίες ήταν πληρωτέες τον μήνα Μάρτιο έως
την 30/09/2020 και για τις πληρωτέες το μήνα Απρίλιο
αναστολή ως την 31/10/2020. Η αναστολή αφορά το
σύνολο

των

ασφαλιστικών

εργαζομένων της επιχείρησης.

εισφορών

των

- Αναστολή καταβολής δόσεων βεβαιωμένων οφειλών
ως εργοδότης προς τον ΕΦΚΑ έως την 30/06/2020 για
την πληρωτέα 31/3/2020 δόση και έως την 31/7/2020
για την πληρωτέα έως την 30/4/2020 δόση. Αντίστοιχα
τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες των
επόμενων δόσεων και κατά συνέπεια, η συνολική
διάρκεια για τις ρυθμίσεις που πληρούν τις ανωτέρω
προϋποθέσεις, παρατείνεται κατά τρεις μήνες.
- Το

ΕΤΕΑΕΠ

εγκύκλιο
έκπτωσης.
εισφορών

δεν

για

έχει

την

εκδώσει

εφαρμογή

ακόμη

των

σχετική

μέτρων

της

Τα εκκαθαριστικά για την εξόφληση των
Επικουρικής

και

Εφάπαξ

του

μηνός

Φεβρουαρίου που είχαν αναρτηθεί και έληγαν έως την
31/3/2020 κατ’ αναλογική εφαρμογή της σχετικής
εγκυκλίου του ΕΦΚΑ θα εξοφλούνται εμπρόθεσμα έως
την 10/4/2020.
3. Όσον αφορά απασχολούμενους από δικηγόρους
εργαζόμενους μισθωτούς με ασφάλιση ΙΚΑ που οι
συμβάσεις

τους

έχουν

αναρτηθεί στο

σύστημα

ΕΡΓΑΝΗ
- Δυνατότητα θέσης σε αναστολή των συμβάσεων
εργασίας των μισθωτών εργαζόμενων σε δικηγόρους
που είχαν έγκυρη σύμβαση την 21/3/2020.
- Οι εργαζόμενοι που η σύμβαση τους θα τεθεί σε
αναστολή δικαιούνται την ειδική αποζημίωση των 800 €
για 45 ημέρες και οι ασφαλιστικές τους εισφορές επί

του ονομαστικού τους μισθού θα καταβληθούν από
το Δημόσιο.
- Μεταφορά της καταβολής του Δώρου Πάσχα για τους
εργαζόμενους

για

χρονικό

διάστημα

πέραν

της

15/4/2020 αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της
30/6/2020.
Παρατήρηση : Οι έμμισθοι δικηγόροι που απασχολούνται
από ιδιωτικές εταιρείες είτε με πάγια αντιμισθία είτε με
σύμβαση

έμμισθης

εντολής

που

έχει

κατατεθεί

στο

Δικηγορικό Σύλλογο και υπαγωγή στο αρ. 38 του ν.
4387/2016 και οι εν λόγω εργοδότες ανήκουν στους
πληττόμενους ΔΕΝ εμπίπτουν στην δυνατότητα θέσης
της σύμβασης σε αναστολή από τον εργοδότη καθώς η
σύμβασή

τους

δεν

είναι

εργασίας

αλλά

σύμβαση

σύμβαση
έμμισθης

εξαρτημένης
εντολής

που

διέπεται αποκλειστικά από τις σχετικές διατάξεις του
Κώδικα δικηγόρων.
4. Διαδικασία εφαρμογής
- Για

τη

θέση

σύμβασης

εργαζομένου

σε

αναστολή

απαιτείται υποβολή σχετικής δήλωση του εργοδότη
στο «Εργάνη» και στη συνέχεια υποβολή δήλωσης του
ίδιου του εργαζομένου με ημερομηνία έναρξης την
1/4/2020 με σειρά που ακολουθεί τον λήγοντα του
ΑΦΜ του εργαζομένου.

- Οι

αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων και όπου

προβλέπεται

αντίστοιχες

εκπτώσεις

ενεργοποιούνται

χωρίς κάποια προηγούμενη ενέργεια ή δήλωση.
- Οι αναστολές ασφαλιστικών υποχρεώσεων και όπου
προβλέπεται

αντίστοιχες

εκπτώσεις

ενεργοποιούνται

χωρίς κάποια προηγούμενη ενέργεια ή δήλωση.
Σχετ. νομοθετήματα :
1. ΠΝΠ 11/3/2020
2. ΠΝΠ 20/3/2020
3. ΠΝΠ 30/3/2020

