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Αθήνα

Κύριε Υπουργέ

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Α,ΙΙΟΟ (ΦΕΚ Β’ 1751/07.05.2020) απόφασή σας 
όπου τροποποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση Α. 1011/16.1.2020(85Β') σχετικά 
με την «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών 
(ΦΗΜ), η προθεσμία για την παύση αυτών αλλά και για την αναβάθμιση τους 
λήγει στις 31/7/2020.

Η επιχειρηματική κοινότητα αλλά και ολόκληρη η κοινωνία βιώνει τους 
τελευταίους μήνες πρωτόγνωρες καταστάσεις λόγω της πανδημίας Ο θ ν ΐ ϋ - 1 9  , με 
αποτέλεσμα την απορρύθμιση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

Η πανδημία αυτή ήρθε σε μία δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας , τη στιγμή 
μάλιστα που προσπαθούσε να βγει από μία δεκάχρονη περίοδο δεινής οικονομι
κής ύφεσης , με εμφανή τα αρνητικά σημάδια στην επιχειρηματικότητα..

Μετά από ένα δίμηνο καθολικό ΙοοΚάοινη και τις επιχειρήσεις να προσπα
θούν να βρουν τον βηματισμό τους , αλλά και με ορατό τον κίνδυνο για 
πολλές από αυτές του οριστικού κλεισίματος , είναι αδύνατον να απαιτούμε από 
τις επιχειρήσεις να προβούν σε μία σειρά από ενέργειες ώστε να εναρμονι
στούν στις νέες απαιτήσεις του Υπουργείου σας , με ένα κόστος αρκετά υψηλό 
, τη στιγμή μάλιστα που πολλές από αυτές καταγράφουν μηδενικούς τζίρους , 
αλλά και πολλές επιχειρήσεις να παραμένουν ακόμα κλειστές .

Το γεγονός μάλιστα ότι από την απόφασή σας αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

τιμέλητήριο Λακωνίας 
Ξανθάκη 3 
Γύθειο 23200 

Τ η λ273 3022279 
Κ13ΐ1: 57&6100@0ΐ6η£ΐ5Τ

Επιμελητήριο Μεσσηνίοις 
Πλ. 23Ί5 Μαρτίου 

Καλαμάτα τκ: 24133 
Τηλ: 27210 62200 

Ε-ιηείΙ: ίηΙοι3ιτΐ6£3ηί3ηϋΙΐ3ΐτ>ί)6Γ.αι

Επιμελητήριο Κορινθίας 
Ερμού 2 

Κόρινθος 20131 
Τηλ: 27410 24464 

Ε-ηΐ3ΐ1: ίηίοί5)Ι<οηη1Ηί3θο.αΓ

Επιμελητήριο Αργολίδας 
Κορίνθου 23 

Αργος 21231 
Τηλ: 2751067216 

Ε-Π1311: 6 ΐ)6 3 Γ @ 0 ί6 η 6 ί·5 Τ

Επιμελητήριο Αρκαδίας 
25ης Μαρτίου & Πανός 2 

Τρίπολη 22100 
Τηλ 2710 227141-42 

Ε-Π13ΐ1: ίηίθ@3Τ03<1ΐ3η6ί.



Ε Π ΙΜ ΕΛ Η Τ Η Ρ ΙΟ
ΛΑΚΩ ΝΙΑΣ^
ϋ*Οϊ ιΛ ίΎ ϋόί.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΡΓΟΛΙΑΑ1

κ. Υπουργέ,

Παρακαλούμε όπως παρατείνετε τις προθεσμίες για την απόσυρση και αναβάθ
μιση των φορολογικών ταμειακών μηχανών και μηχανισμών έως την 31/12/2020 
και για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας του Μγ ϋΑΤΑ , να υπάρξει παράτα
ση των προθεσμιών κατά ένα (1) έτος , ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος 
στις επιχειρήσεις αφενός μεν να επανέλθουν στην κανονικότητα , αφετέρου δε 
να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο της βιωσιμότητάς τους για να προβούν στη 
συνέχεια στις όποιες μεταρρυθμίσεις . Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
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