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επιστρεπτέας

προκαταβολής-

Κύριοι Υπουργοί,
Α. Σύµφωνα µε το άρθρο τρίτο, της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75Α/30.3.2020)
προβλέπεται το προσωρινό µέτρο της κρατικής ενίσχυσης µε τη µορφή της επιστρεπτέας
προκαταβολής.
Συγκεκριµένα σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση επιστρεπτέα, εν όλω ή εν µέρει,
µε τη µορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής».
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.
Η ενίσχυση µε τη µορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» είναι ακατάσχετη,
αφορολόγητη και δεν συµψηφίζεται µε οποιαδήποτε οφειλή.
Προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων µε την οποία θα καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, οι
προϋποθέσεις χορήγησης και επιστροφής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα
απαιτούµενα στοιχεία, ο τρόπος καταβολής και επιστροφής της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις
των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή.
Β. Εν τω µεταξύ εκδόθηκε η απόφαση 1076/2020 (ΦΕΚ: 1135/Β/2.4.2020), του λοιπού θα
ονοµάζουµε Απόφαση, µε την οποία περιληπτικά ορίζονται:
Άρθρο 1 - Ηλεκτρονική πλατφόρµα για την υλοποίηση του προσωρινού µέτρου ενίσχυσης
……………………………………………….
Άρθρο 2 -Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή στοιχείων
1. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νοµικής µορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συµπεριλαµβανοµένων
των ατοµικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόµενους, οι οποίες έχουν
την έδρα τους ή µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονοµικά λόγω της εµφάνισης
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη
ενίσχυσης µε τη µορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής στην πλατφόρµα του προηγούµενου άρθρου.
2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να υποβάλλουν:
α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβληµατικές, κατά την έννοια του Κανονισµού αριθ. 651/2014
(ΕΕ L 187/26.6.2014) ή δεν ήταν προβληµατικές στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 αλλά αντιµετώπισαν
προβλήµατα ή κατέστησαν προβληµατικές στη συνέχεια συνεπεία της εµφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούµενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί
ασυµβίβαστη µε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
β) επιχειρήσεις που 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,
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γ) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και µετά, όπως αυτό
προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑ∆Ε ή από την υποβολή
µηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.
Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της
επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθµούς δραστηριότητας (ΚΑ∆) που περιλαµβάνονται
στις εκάστοτε εκδιδόµενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και
τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόµενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID19.
3. Οι επιχειρήσεις συµπληρώνουν στην πλατφόρµα τα κατωτέρω στοιχεία:
Α. Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
………………………………………………
Β. Για τους µήνες Απρίλιο έως και ∆εκέµβριο 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.
Τα ανωτέρω στοιχεία που συµπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ
και Εισοδήµατος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.
4. ……………………………………………….
5. ……………………………………………….
6. Με την είσοδο στην εφαρµογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση
πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιµων
στοιχείων της ΑΑ∆Ε καθώς και των υποβαλλόµενων στοιχείων, προκειµένου να διενεργηθεί
αυτοµατοποιηµένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισµός του ύψους ενίσχυσης.
Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοµατοποιηµένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασµού ΙΒΑΝ από
την επιχείρηση στην προσωποποιηµένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του
καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυµα πληρωµών.
7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην
πλατφόρµα έως την 21.4.2020.
8. Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δηµιουργεί οιοδήποτε
δικαίωµα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.
9. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο µέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης
και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισµού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν µέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια θα
καθοριστούν µε όµοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής
των αιτηµάτων της παρούσης.

Γ. Από την έκδοση της Απόφασης, προκύπτουν τα ακόλουθα θέµατα που χρήζουν
διευκρινήσεων:
1. Είναι δυσχερής η εφαρµογή της παραγράφου 7, του άρθρου 2, της παραπάνω
Απόφασης, που προβλέπει, η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά στοιχεία να
υποβληθούν έως την 21.4.2020. ∆εδοµένου και της συνεχούς ενηµέρωσης της
πλατφόρµας, από τις επιχειρήσεις τουλάχιστον µέχρι τον Ιανουάριο του 2021, όπως
προβλέπεται από την περίπτωση Β, της παραγράφου 3, της απόφασης, δεν βλέπουµε τον
λόγο ύπαρξης µίας τέτοιας πιεστικής προθεσµίας, για µία τόσο σπουδαία δυνατότητα για τις
επιχειρήσεις.
Παρακαλούµε να δοθεί παράταση τουλάχιστον µέχρι 21.5.2020.
2. Ποια η έννοια του «απασχολούµενου προσωπικού»; (π.χ. δεν έχει διευκρινιστεί κατά
πόσο απασχολούµενοι εργαζόµενοι θεωρούνται µόνο οι απασχολούµενοι µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας (όπως απεικονίζονται στον κωδικό 026 του Ε3) ή και λοιποί
απασχολούµενοι όπως π.χ. διαχειριστές εταιρείας (όπως απεικονίζονται στον κωδικό 025
του Ε3)).
α) Είναι κατά την έννοια του Κωδικού 25, του εντύπου Ε3, δηλαδή «περιλαµβάνει τον
συνολικό αριθµό ατόµων που εργάζονται στην επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένων των
εργαζοµένων ιδιοκτητών, των συνεταίρων που εργάζονται κανονικά σε αυτήν και των
µελών της οικογένειας που εργάζονται αµισθί), καθώς και των ατόµων που εργάζονται
εκτός επιχείρησης, αλλά ανήκουν σε αυτήν και αµείβονται από αυτήν (π.χ. αντιπρόσωποι
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πωλήσεων,
προσωπικό
παράδοσης
εµπορευµάτων,
συνεργεία
επισκευής
και
συντήρησης)Περιλαµβάνει, επίσης, τους εργαζόµενους µερικής απασχόλησης καθώς και
τους εποχιακά εργαζόµενους, τους µαθητευόµενους και τους εργαζόµενους κατ’ οίκον οι
οποίοι περιλαµβάνονται στην κατάσταση µισθοδοσίας, περιλαµβάνει δε τον συνολικό
αριθµό εργαζοµένων που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση, ας πούµε το φορολογικό έτος
2019, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήµατος που αυτοί απασχολήθηκαν» ;
β) Είναι κατά την έννοια του Κωδικού 26, του εντύπου Ε3, αφορά δηλαδή τον αριθµό των
ατόµων που εργάζονται για έναν εργοδότη µε σύµβαση απασχόλησης και λαµβάνουν
αµοιβή µε µορφή ηµεροµισθίων, µισθών, επιδοµάτων, δωρεάν παροχών, πληρωµής µε το
κοµµάτι ή αµοιβής σε είδος και αποτελεί υποσύνολο (µέρος) του κωδικού 025; Ως µισθωτοί
θεωρούνται οι αµειβόµενοι εργαζόµενοι ιδιοκτήτες, οι φοιτητές και σπουδαστές και κατ’
οίκον εργαζόµενοι. Ο αριθµός των µισθωτών περιλαµβάνει εργαζόµενους µε µερική
απασχόληση και εποχιακά απασχολούµενους. Στον κωδικό 027 καταχωρείται ο αριθµός του
εποχιακά απασχολούµενου προσωπικού, ο οποίος αποτελεί υποσύνολο (µέρος) του
κωδικού 026.
3. Πότε πρέπει να ικανοποιείται, το κριτήριο της απασχόλησης :
α) κατά την υποβολή ή
β) σε προγενέστερο χρονικό διάστηµα ;
4. Υφίσταται Τελικά προϋπόθεση «Μη Μείωσης Προσωπικού» και εάν ΝΑΙ, ποια είναι η
χρονική διάρκεια ισχύος της προϋπόθεσης περί µη µείωσης προσωπικού;
5. Ποιο το επιτόκιο δανεισµού;
6. Ποιο το ποσό ή ο τύπος υπολογισµού της επιχορήγησης που θα µπορέσει να πάρει µια
επιχείρηση;
7. Πώς θα διαπιστώνεται εάν µια επιχείρηση είναι µη προβληµατική;
8. Ποιες οι συνέπειες µιας αδυναµίας αποπληρωµής της επιχορήγησης;
9. Στην παράγραφο 8, του άρθρου 2, της Απόφασης αναφέρει «Η υποβολή αίτησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δηµιουργεί οιοδήποτε δικαίωµα ή αξίωση
στις αιτούσες επιχειρήσεις.»
Όµως δεν αναφέρει παράλληλα εάν η υποβολή δηµιουργεί οιαδήποτε «υποχρέωση» ή
«αξίωση κατά» των αιτουσών επιχειρήσεων.
10. Τέλος πώς είναι δυνατόν να καλούνται οι επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής,
όταν όλες οι λεπτοµέρειες, που προβλέπονται στην παράγραφο 9, του άρθρου 2, της
Απόφασης, θα καθοριστούν µε απόφαση που θα εκδοθεί µετά την παρέλευση της
προθεσµίας υποβολής των αιτηµάτων της παρούσης;
Κατόπιν όλων των ανωτέρω Κύριοι Υπουργοί, παρακαλούµε για έγκαιρη απάντηση
των παραπάνω ερωτηµάτων καθώς και πάλι για την παράταση της προθεσµίας
υποβολής της αίτησης µέχρι 21/5/2020.

Με τιµή,
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