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Θέμα: Αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για μεταφορά όλων των
προθεσμιών για τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις όλων των οντοτήτων
κατά 30 ημέρες

Η πανδημία του νεόυ κορονοϊού, όπως έχει χαρακτηρισθεί από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, δημιουργεί έντονη ανησυχία για το βαθμό εξάπλωσης και την
μεταδοτικότητα του ιού. Η μία χώρα μετά την άλλη λαμβάνουν δραστικά μέτρα για
την αντιμετώπιση της κατάστασης, οι επιπτώσεις της οποίας στην παγκόσμια όσο και
στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι τεράστιες και απρόβλεπτες.
Η πανδημία βρίσκεται σε εξέλιξη και στη χώρα μας και ήδη οι συνέπειες στην
οικονομία και στους εργαζόμενους είναι ορατές.
Τα οικονομικά μέτρα, που έχουν προβλεφθεί με την εκδοθείσα Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου, είναι σε θετική κατεύθυνση, περιορίζονται όμως σε επιχειρήσεις με
έδρα τις περιοχές, που μέχρι σήμερα επλήγησαν, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
του κορονοϊού.
Μετά και τη χθεσινή ανακοίνωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας,
λοιμωξιολόγου κ. Τσιόδρα, για επιδείνωση της κατάστασης στη χώρα μας με αύξηση

των κρουσμάτων και τη λήψη περαιτέρω προληπτικών μέτρων, είναι αναγκαίο,
πλέον, να ενταχθούν στα οικονομικά μέτρα όλες οι επιχειρήσεις της χώρας μας.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ως φορέας των οικονομολόγων και των
λογιστών - φοροτεχνικών, λόγω της δυσχερούς κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει
η χώρα μας, δέχεται καθημερινά εκκλήσεις για παράταση των προθεσμιών όλων των
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, οι οποίες λήγουν τον μήνα Μάρτιο.
Ο λογιστής - φοροτεχνικός πλήττεται από τα μέτρα, όπως κάθε εργαζόμενος (κλειστά
σχολεία, υποχρεωτικές άδειες λόγω κλεισίματος επιχειρήσεων, κ.λπ.), αλλά
παράλληλα είναι και υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, για τις
οποίες η μη εμπρόθεσμη τακτοποίησή τους θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή
υψηλών προστίμων.
Το ΟΕΕ, με αίσθημα ευθύνης, κατανοώντας αφενός την κατάσταση στην οποία
περιέρχεται η ελληνική οικονομία και αφετέρου τις δυσκολίες των λογιστών –
φοροτεχνικών, οι οποίοι σημειωτέον με την παρουσία τους ως εκπρόσωποι των
επιχειρήσεων στις δημόσιες υπηρεσίες διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο, προκειμένου να
ανταποκριθούν στις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, λόγω των συνεπειών της
πανδημίας, προτείνει:
την παράταση όλων των προθεσμιών για τις φορολογικές και ασφαλιστικές
υποχρεώσεις όλων των οντοτήτων κατά 30 ημέρες,
την μη επιβολή προστίμων σε εκπρόθεσμες δηλώσεις που δεν έχουν επίπτωση
στα δημόσια έσοδα (μηδενικές, πιστωτικές, συγκεντρωτικές κλπ).
αναστολή λειτουργίας των ΔΟΥ και των ΠΕΚΑ και ΚΕΑΟ.
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