
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΓΔΟΥ 1051 
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/

13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονο-

μικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικα-

σία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 

τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επι-

χειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνο-

ϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και 

Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθε-

τικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδη-
μίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β’ της 
παρ. 3 του άρθρου αυτού.

3. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής 
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L352/1 της 24.12.2013).

4. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κα-
τηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).

5. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοί-
νωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαί-
σιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να 
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19».

6. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

7. Την παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου 
πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4172/2013» (Α’ 107).

8. Το άρθρο 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρ-
νηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

9. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90).
10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-

γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

13. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

15. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

16. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

17. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄133).

18. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

19. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

20. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
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μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

21. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 (ΥΟΔΔ 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την 
υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (ΥΟΔΔ 689) απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).

22. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/
20.08.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 
2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) της 2ας έως και 
5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας.» (Β’ 3905).

23. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/
20.08.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) αρχής γενομένης της 
3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) 
της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και γ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.» (Β’ 3898).

24. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13665/Α325/
17.08.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 26ης και 31ης 
Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) της 27ης 
Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και γ) της 
3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττι-
κής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 3863).

25. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/11203/Α325/
09.07.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 20ης Μαΐου 2021 
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής.» (Β’ 3077).

26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/13.11.2020 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυ-
σης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047).

27. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως 
και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899).

28. Την από στοιχεία ΓΔΟΥ233/11.10.2020 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυ-
σης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471).

29. Την από στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/
07.10.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και 
Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στε-
γαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών 
σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σε-
πτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτή-
των: α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Κορινθίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» (Β’ 4431).

30. Την από στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/
07.10.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και 
Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στε-
γαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών 
σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως και 19ης Σε-
πτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτή-
των Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»» (Β’ 4432).

31. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/3.7.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 
τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις 
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και δι-
άδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους 
μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729).

32. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 
τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις 
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και δι-
άδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1645).

33. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προ-
σωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονο-
μικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
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COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδια-
φέροντος» (Β’ 1135).

34. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 
ΓΔΟΥ281/13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 5047), προκει-
μένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για την υποβολή 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών και να καθοριστούν 
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής του επι-
στρεπτέου μέρους της ενίσχυσης.

35. Την υπό στοιχεία 2/107433/ΔΠΓΚ/15.11.2021 εισή-
γηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρ-
νησης του Υπουργείου Οικονομικών.

36. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/13.11.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης 
με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρή-
σεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047), 
τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9
Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής 
της ενίσχυσης

1. Το ποσό της ενίσχυσης δεν επιβαρύνεται με επιτό-
κιο.

2. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 
2021 παρέχεται περίοδος χάριτος, κατά την οποία η 
δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει 
οιοδήποτε τμήμα της ενίσχυσης.

3. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται με τις 
τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο διαδικτυακό 
τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myAADE/ο 
λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/
Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή».

4. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το 
επιστρεπτέο ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης, είναι πλη-
ρωτέο σε εξήντα (60) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, 
εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του μήνα. Ως ημερομηνία καταβολής της πρώτης 
δόσης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμε-
νου μήνα από τη λήξη της περιόδου χάριτος.

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβο-
λής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, 
πριν τη λήξη της περιόδου χάριτος, ήτοι πριν την 31η 
Δεκεμβρίου 2021, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου 
ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Το ποσό καταβάλλεται 
εντός της ανωτέρω προθεσμίας και η έκπτωση ισχύει ως 
την καταληκτική ημερομηνία αυτή.

5. Παρέχεται δυνατότητα επιστροφής μέρους της λη-
φθείσας ενίσχυσης (επιστρεπτέο ποσό), ως εξής:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών 
πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστη-
μα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

αα) Επιστροφή μόνο ποσοστού 25% της ενίσχυσης, 
εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και 
παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει 
το 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημί-
ες προ φόρων το 2020 και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέω-
ση της παρ. 1 του άρθρου 10. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. 
Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο 
της ζημίας προ φόρων.

ββ) Επιστροφή μόνο ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, 
εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών 
και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ανέρ-
χεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με τα 
έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 
και καταγράφει ζημίες προ φόρων το 2020 και εφόσον 
τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 10. Ειδι-
κά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να 
πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.

γγ) Επιστροφή μόνο ποσοστού 50% της ενίσχυσης, για 
τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις υποπερι-
πτώσεις αα και ββ και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση 
της παρ. 1 του άρθρου 10.

β) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα 
από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 
ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

αα) Επιστροφή μόνο ποσοστού 25% της ενίσχυσης, 
εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και 
παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει 
το 30% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και 
υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημί-
ες προ φόρων το 2020 και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέω-
ση της παρ. 1 του άρθρου 10. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. 
Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο 
της ζημίας προ φόρων.

ββ) Επιστροφή μόνο ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, 
για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην υπο-
περίπτωση αα και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της 
παρ. 1 του άρθρου 10.

Ειδικά για επιχειρήσεις που τηρούν διαφορετική χρήση 
από τη διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρί-
ου, για τις περιπτώσεις (α) και (β) ανωτέρω, για τον υπο-
λογισμό των εσόδων και της ζημίας του φορολογικού 
έτους 2020 λαμβάνεται υπόψη η χρήση που λήγει από τις 
01/07/2020 έως και τις 30/06/2021. Για τον υπολογισμό 
των εσόδων του φορολογικού έτους 2019 λαμβάνεται 
υπόψη η χρήση που λήγει από τις 01/07/2019 έως και 
τις 30/06/2020.

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων των περιπτώσε-
ων α και β το ύψος των εσόδων από πωλήσεις αγαθών 
και παροχή υπηρεσιών προκύπτει από τον κωδικό 500 
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε3) φορολογι-
κού έτους 2019 και 2020, αντίστοιχα.

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων διενεργείται αυτομα-
τοποιημένα από την ΑΑΔΕ.

6. Η ΑΑΔΕ επεξεργάζεται τα στοιχεία που έχει στη διά-
θεσή της και υπολογίζει το επιστρεπτέο ποσό, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο και το άρθρο 10.
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7. Το ποσό της επιστροφής μετά την καταβολή του εμ-
φανίζεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό στους 
Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) 1590305001 
«Επιστροφές μεταβιβάσεων με τη μορφή της επιστρε-
πτέας προκαταβολής από ατομικές επιχειρήσεις» και 
1590305002 «Επιστροφές μεταβιβάσεων με τη μορφή 
της επιστρεπτέας προκαταβολής από ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις με νομική μορφή».

8. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των 
οφειλόμενων ποσών εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις 
του ΚΕΔΕ.

9. Στην περίπτωση της εφάπαξ επιστροφής του ανω-
τέρω επιστρεπτέου ποσού μετά την καταβολή του και 
εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα και σε κάθε 
περίπτωση πριν την 31η Δεκεμβρίου 2021, το ποσό της 
επιστροφής μειώνει το χορηγηθέν ποσό της ενίσχυσης 
και

α) εφόσον η ενίσχυση έχει χορηγηθεί βάσει του 
Προσωρινού Πλαισίου, δεν συνυπολογίζεται στο όριο 
σώρευσης για το Προσωρινό Πλαίσιο, της παρ. 1 του 
άρθρου 5 ή

β) εφόσον η ενίσχυση έχει χορηγηθεί βάσει του Κανο-
νισμού de minimis, δεν συνυπολογίζεται για το σκοπό 
υπολογισμού του ορίου σώρευσης της παρ. 1 του άρ-
θρου 5.

10. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν αποδε-
δειγμένα από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περι-
οχές της ελληνικής επικράτειας από 1η Μαΐου ως και 2 
Σεπτεμβρίου 2021, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί με 
τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/20.08.2021 
(Β’ 3905), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/20.08.2021 (Β’ 3898), 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13665/Α325/17.08.2021 (Β’  3863) και 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/11203/Α325/09.07.2021 αποφάσεις των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, το επιστρεπτέο 
ποσό, δεν επιστρέφεται. Για το σκοπό αυτό αποστέλλο-
νται στην ΑΑΔΕ και στη ΓΔΟΥ από την οικεία περιφέ-
ρεια ή σε περίπτωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων από 
τον ΕΛΓΑ, καταστάσεις με τα στοιχεία (ΑΦΜ, Επωνυμία, 
Έδρα - υποκατάστημα) των επιχειρήσεων ή των αγρο-
τικών εκμεταλλεύσεων με την οποία βεβαιώνεται ότι 
οι επιχειρήσεις ή οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που πε-
ριλαμβάνονται σε αυτές έχουν πληγεί από τις πυρκα-
γιές του προηγούμενου εδαφίου. Κατ’ εξαίρεση για τις 
επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στους 
Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαί-
ας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι επλήγησαν από 
την πυρκαγιά της 3ης Αυγούστου 2021, το επιστρεπτέο 
ποσό, δεν επιστρέφεται.

11. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνερ-
γασία με την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων μεριμνούν για την ενημέρωση του Πλη-
ροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύ-
σεων».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσω-

ρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτε-
λεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ειδικότερα, το 
Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα 
Δικαστήρια εντός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρο-
νικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστο-
λή σχετικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά 
Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία».

3. Το Παράστημα ΙΙ.Β. αντικαθίσταται ως εξής:
«Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσω-
ρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας να προσκομίσει 
τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 31η Δεκεμβρίου 2021:

1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που 
να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα 
με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρη-
σης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του 
Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»:

- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγ-
γεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών,

- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφα-
λαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτη-
των ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση 
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να 
βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη:

- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης 
δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και

- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώ-
σεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 
δεν ήταν κάτω του 1,0.

2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας».
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2021
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