Το μέτρο της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής»
σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΠΝΠ 30/03/2020
και της απόφασης Α.1076/2020

Επιχειρήσεις που
επλήγησαν
οικονομικά λόγω
του COVID-19
μπορούν να
λάβουν ενίσχυση
με τη μορφή της
«Επιστρεπτέας
Προκαταβολής»

Στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από
τον COVID-19, εισάγεται το μέτρο της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής»
σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΠΝΠ 30/03/2020 και της απόφασης
Α.1076/2020. Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή αφορά χρηματοδότηση από το
Ελληνικό Δημόσιο η οποία και θα πρέπει να επιστραφεί πλήρως ή μερικώς και
δεν πρέπει να συγχέεται με την προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος.

Το μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 3 της ΠΝΠ 30/03/2020 και απόφαση
Α.1076/2020) δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής
και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες έχουν
την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά
λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην C(2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Προσωρινό
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19" και κατόπιν
έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το μέτρο περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις και όχι
Δικαιούχοι της
«Επιστρεπτέας
Προκαταβολής»

μόνο αυτές οι οποίες ανήκουν στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί από τον COVID-19 και
εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.
•

Απασχολούν από 1 ως 500 εργαζόμενους,

•

Δεν

είναι

προβληματικές,

κατά

την

έννοια

του

Κανονισμού

αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) ή δεν ήταν προβληματικές στις 31
Δεκεμβρίου 2019 αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν
προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της εμφάνισης του COVID-19, και
δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί
ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
•

Πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1
της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό
ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020,

•

Δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό
προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της
ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο
αυτή.

Το μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής
Σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών πρόκειται για
χρηματοδοτικό σχήμα για την στήριξη μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου, και
πλήττονται από τις επιπτώσεις του COVID-19.

Το αρχικό συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού σχήματος είναι 1 δισ. ευρώ και η
λειτουργία του συνίσταται στην άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων, η
οποία είναι, συνολικώς ή μερικώς, επιστρεπτέα προς το Κράτος ανάλογα και με την
πορεία της επιχείρησης.

Η ενίσχυση μέσω του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα μπορεί, ως
ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και θα είναι
ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.

Τι αφορά η ενίσχυση

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί προς τις επιχειρήσεις απευθείας από το Κράτος, στο πλαίσιο
του συστήματος της φορολογικής διοίκησης (TAXIS).

Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα διότι, είτε ολόκληρη είτε μερικώς (συναρτάται με τη
βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια,
με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.

Η συνολική διάρκεια του σχήματος θα είναι πενταετής. Το πρώτο έτος αποτελεί
περίοδο

χάριτος,

χωρίς

υποχρέωση

καταβολής

δόσεων.

Η

αποπληρωμή

πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
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Η επιλεξιμότητα και το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση
βασίζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασής της σε σύγκριση με
την προγενέστερη. Η αποτύπωση θα προκύπτει μέσω ενός τυποποιημένου
μηχανισμού

παρακολούθησης

και

αξιολόγησης

του

Υπουργείου

Οικονομικών, με βάση φορολογικά δεδομένα και λοιπούς σχετικούς
οικονομικούς και επιχειρηματικούς δείκτες.

Καθώς το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχει ως βασική στόχευση
Τι αφορά η ενίσχυση

τη στήριξη επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις
απασχόλησης, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το σχήμα, δεσμεύονται από
τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία ισχύει από την 30ή Μαρτίου 2020.

Η εν λόγω ενίσχυση προβλέπεται να χορηγηθεί σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα πλαίσια (τακτικά και έκτακτα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
κρατικές ενισχύσεις.
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Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημιουργείται διαδικτυακή
ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.aade.gr/mybusinesssupport), η οποία
συνδέεται ηλεκτρονικά με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου κάθε
επιχείρησης.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις
10 Απριλίου 2020 μέσω της πλατφόρμας δηλώντας:
Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ:
Όσες τηρούν απλογραφικά βιβλία, τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της
δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020,
Όσες τηρούν διπλογραφικά βιβλία, τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της
δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020,
Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ:
Όσες τηρούν απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν
•
•
•

Το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του
φορολογικού έτους 2019,
Το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
Τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το
τρίμηνο,

Όσες τηρούν διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν
•
•
•

Το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του
φορολογικού έτους 2019,
Το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
Τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.

Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3,
μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον
κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες
ενοικίου της επιχείρησης.
Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως
τύπου τηρούμενων βιβλίων συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα
ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη ημέρα του
επόμενου μήνα.
Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί οιοδήποτε
δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.
Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν την ενίσχυση θα καθοριστούν με
απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής
των αιτημάτων ενδιαφέροντος.

Διαδικασία Υποβολής
Αίτησης Ενδιαφέροντος
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Premier Consulting S.A.
Μιχαλακοπούλου 91
115 28,
Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
T: 210 72 99340
F: 210 72 99338
Email: info@premier.gr

Το παραπάνω ενημερωτικό δελτίο έχει γενικό ενημερωτικό χαρακτήρα και
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για οποιαδήποτε λήψη αποφάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσθετες λεπτομέρειες επικοινωνήστε
με το γραφείο μας.

