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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΚΟΠΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

          Σκόπια, 26 Μαρτίου 2020  
         

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (COVID-19) Νο 10 
 

ΘΕΜΑ: COVID – 19: Πρόσθετα μέτρα και αποφάσεις της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, 
κατά την 28η σύνοδο στις 25.3.2020, με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της 
πανδημίας του κορωνοϊού  

 
Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, 
 

1. Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, κατά τη χθεσινή 28η συνεδρίαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, αποφάσισε να επεκτείνει την απαγόρευση κυκλοφορίας, σε όλη την επικράτεια, κατά 
τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ως ακολούθως: η απαγόρευση κυκλοφορίας κάθε Σάββατο και 
Κυριακή θα ξεκινά στις 16:00 μ.μ. (τοπική ώρα) και θα διαρκεί μέχρι τις 05:00 π.μ. (τοπική ώρα) την 
επομένη.  
 
Όλα τα δημόσια ιδρύματα και οι ιδιωτικές εταιρείες, που λειτουργούν κατά τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου, θα πρέπει να προσαρμοστούν στους νέους περιορισμούς κυκλοφορίας και να 
περατώνουν τις εργασίες τους το αργότερο μέχρι τις 15:00 μ.μ. (τοπική ώρα).  
 
Όλες οι προηγούμενες απαγορεύσεις και περιορισμοί της κυκλοφορίας παραμένουν σε ισχύ. 
 

2. Περαιτέρω, αποφασίσθηκαν λεπτομέρειες αναφορικά με μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, μεταξύ των 
οποίων συγκρατούμε τα ακόλουθα: 
 
Αναφορικά με την αναστολή προκαταβολών ΦΠΑ για τρεις μήνες, προβλέπεται το δικαίωμα 
έκπτωσης, από το ποσό των προκαταβολών του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, για τους 
φορολογούμενους που πραγματοποίησαν εισοδήματα από αυτο-απασχόληση και εκτελούν 
δραστηριότητες ως ακολούθως, σύμφωνα με την Εθνική Ταξινόμηση Δραστηριοτήτων: 

 κωδικός 56, Catering, προετοιμασία και διάθεση τροφίμων  

 κωδικός 79, Ταξιδιωτικά πρακτορεία, ταξιδιωτικοί πράκτορες και άλλες συναφείς υπηρεσίες 
και δραστηριότητες  

 κωδικός 55, Εγκαταστάσεις υποδοχής 

 κωδικός 49, Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών  

 κωδικός 50, Εν πλω μεταφορές  

 κωδικός 51, Αεροπορικές μεταφορές  
 

και οι οποίοι πληρούν την ακόλουθη προϋπόθεση: 

- Ο φορολογούμενος-εργοδότης δεν έχει μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων, από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και για τρεις μήνες μετά τη λήξη της 
ισχύος του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις θανάτου, συνταξιοδότησης ή λήξης συμβάσεως 
εργαζομένων. 
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Προβλέπεται, επίσης, το δικαίωμα μείωσης του ποσού των προκαταβολών φόρου εισοδήματος 
φυσικών προσώπων να ισχύει και για άλλους φορολογούμενους που έχουν υποστεί ζημία στις 
επιχειρηματικές δραστηριότητές τους, και οι οποίοι πληρούν έναν από τους ακόλουθους όρους, εκτός 
από την παραπάνω προϋπόθεση: 
- Τα συνολικά έσοδα του φορολογούμενου μειώνονται τουλάχιστον κατά 40% τον Μάρτιο σε 

σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2020, ή η μείωση των συνολικών εσόδων το 2020 υπερβαίνει το 
40% από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 

- Ο αριθμός των εργαζομένων, που δεν απασχολούνται πλέον ή δεν συνεισφέρουν στην 
οικονομική δραστηριότητα του φορολογούμενου-εργοδότη, εξ αιτίας των κυβερνητικών μέτρων, 
ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων, σε σχέση με τον 
Φεβρουάριο του 2020. 

- Ο φορολογούμενος έχει κλείσει τουλάχιστον το 50% των σημείων πώλησης, μέσω των οποίων 
πραγματοποιεί τον κύκλο εργασιών του (θυγατρικές, εγκαταστάσεις πωλήσεων). 

 

3. Αναφορικά με την εφαρμογή του εταιρικού δικαίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: 
- Προβλέπεται παράταση των προθεσμιών για τη σύγκληση και διοργάνωση ετήσιων 

συνεδριάσεων των μετόχων, καθώς και συνεδριάσεων εταίρων, όπου μεταξύ άλλων εγκρίνονται 
ετήσιοι λογαριασμοί και οικονομικές καταστάσεις και εγκρίνεται το έργο των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του διαχειριστικού οργάνου. 
 

(Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα νέα μέτρα μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο 
https://vlada.mk/node/20734). 

 

 

Θα σας ενημερώνουμε για τυχόν νεότερες εξελίξεις.             
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