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Κεντρικόσ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Ι.ΔΡΑΓΟΤΜΗ 39 ΣΗΛ.ΥΑΦ 2310 547148   

mail: enosipra@gmail.com  

www.epothx.ogr 

Θεςςαλονύκη 04/04/2020 

ΠΡΟ: 
Μϋλη ΕΠΟκΜ 

 
Ενημϋρωςη για τη Επιςτρεπτϋα Προκαταβολό. 

Αγαπητϋ ςυνϊδελφε, 

μετϊ από μελϋτη των: 

1) (Άρθρο 3)  ΠΝΠ τησ 30.03.2020 Μϋτρα αντιμετώπιςησ τησ πανδημύασ του 

κορωνοώού COVID-19. 

2) Α.1076/2020 Ηλεκτρονικό πλατφόρμα για την υλοπούηςη του προςωρινού 

μϋτρου ενύςχυςησ με τη μορφό Επιςτρεπτϋασ Προκαταβολόσ ςε επιχειρόςεισ 

που επλόγηςαν οικονομικϊ λόγω τησ εμφϊνιςησ και διϊδοςησ του κορωνοώού 

COVID-19 και διαδικαςύα υποβολόσ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ 

3) Σο δελτύο τύπου τησ ΑΑΔΕ. Οδηγύεσ ςυμπλόρωςησ τησ αύτηςησ,  

ςασ παραθϋτουμε ότι αφορϊ τισ επιχειρόςεισ Πρακτορεύων ΟΠΑΠ. 

ημειώνουμε ότι η μελϋτη ϋγινε από πρϊκτορεσ για πρϊκτορεσ και αρμοδιότεροι 

εύναι οι λογιςτϋσ μασ.  

Σι Εύναι η “Επιςτρεπτϋα Προκαταβολό” 

Η Επιςτρεπτϋα Προκαταβολό εύναι οικονομικό ενύςχυςη που δύνεται από το Κρϊτοσ 

ωσ  δϊνειο και δεν ςχετύζεται με καμύα προκαταβολό φόρου ειςοδόματοσ που ϋχει 

γύνει. Σο ποςό τησ ενύςχυςησ αυτόσ  θα επιςτραφεύ  όλο ό ϋνα μϋροσ του. 

ημειώνεται ότι δεν οριςτεύ ακόμα το μϋροσ που δεν θα επιςτραφεύ . 

υμφϋρει η ϋνταξη ςτο μϋτρο αυτόσ τησ «Ενύςχυςησ» ό όχι ; 

Δύο εύναι τα κρύςιμα ςημεύα για την επιλογό ό όχι τησ λόψησ τησ ειςπρακτϋασ 

προκαταβολόσ: 

α) η δϋςμευςη/ρότρα «περύ μη απολύςεων» επειδό δεν διευκρινύζεται η 

ημερομηνύα λόξησ τησ δϋςμευςησ  

β) ο ϋλεγχοσ των βιβλύων όςων επιλεγούν τελικϊ να λϊβουν την ειςπρακτϋα 

προκαταβολό. 

Βϋβαια η κϊθε επιχεύρηςη κρύνει πϊντα  με βϊςη τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ 

τησ και τισ ανϊγκεσ τησ. 
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1) Δικαιούχοι 

Ιδιωτικϋσ  επιχειρόςεισ  κϊθε  νομικόσ  μορφόσ (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ΙΚΕ, ΑΕ),  

ςυμπεριλαμβανομϋνων  των ατομικών. 

Περιοριςμού 

α) Οι Επιχειρόςεισ να απαςχολούν από 1 ϋωσ πεντακόςιουσ (500) εργαζόμενουσ. 

β) Εκδόλωςη ενδιαφϋροντοσ δύναται να υποβϊλλουν: 

a. επιχειρόςεισ οι οπούεσ δεν εύναι προβληματικϋσ, αλλϊ αντιμετώπιςαν 

προβλόματα ό κατϋςτηςαν προβληματικϋσ ςτη ςυνϋχεια ςυνεπεύα τησ  

εμφϊνιςησ και διϊδοςησ του κορωνοώού COVID-19. 

ii. επιχειρόςεισ που πληρούν τισ προώποθϋςεισ του Κανονιςμού αριθ. 

1407/2013 (ΕΕ L351/1 τησ  24.12.2013) 

(το Άρθρο 1 του κανονιςμού 1407/2013 υπϊρχουν οι εξαιρϋςεισ ςτισ οπούεσ  

και ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙ ΣΑ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΑ) 

iii. επιχειρόςεισ οι οπούεσ δεν εύναι ςε αδρϊνεια από τον Απρύλιο του 2019 και 

μετϊ 

2) Ύψοσ τησ ενύςχυςησ και Επιλεξιμότητα 

Η επιλεξιμότητα εδρϊζεται ςτην αποτύπωςη τησ τρϋχουςασ κατϊςταςησ, ςε 

ςύγκριςη με την προγενϋςτερη. Αυτό θα γύνει μϋςα από ϋνα τυποποιημϋνο, 

αυτοματοποιημϋνο μηχανιςμό που δημιουργεύ το Τπουργεύο Οικονομικών, το Γενικό 

Λογιςτόριο με την ΑΑΔΕ, με βϊςη φορολογικϊ δεδομϋνα και ϊλλουσ οικονομικούσ 

δεύκτεσ. Σο ύψοσ τησ ενύςχυςησ θα προςδιορύζεται επύςησ τυποποιημϋνα. 

Σο ύψοσ τησ ενύςχυςησ ςυνολικϊ για όλεσ τισ επιχειρόςεισ ανϋρχεται ςε 1 δις. Ευρώ. 

Άρα το ύψοσ τησ ενύςχυςησ για κϊθε επιχεύρηςη θα υπολογιςτεύ, βϊςει ςχετικού 

επιμεριςμού του ςυνολικού ποςού ςε ςχϋςη με το ςύνολο των επιχειρόςεων που θα 

εκδηλώςουν ενδιαφϋρον και θα επιλεγούν από το ςύςτημα. 

3) Δεςμεύςεισ των Επιχειρόςεων 

α) Ρότρα μη απολύςεων 

Οι επιχειρόςεισ που αξιοποιούν το ςχόμα, δεςμεύονται από τη ρότρα μη απολύςεων, 

η οπούα  ιςχύει από την 30ό Μαρτύου 2020. ημειώνεται ότι δεν ϋχει οριςτεύ ακόμα 

η λόξη του χρόνου τησ ανωτϋρω δϋςμευςησ 

β) Επιςτροφό τησ «Ενύςχυςησ» ( Φρόνοσ και Επιτόκιο ) 

Η επιςτρεπτϋα προκαταβολό,  όλη ό μερικώσ, θα επιςτραφεύ ςτο Κρϊτοσ μϋςα ςτα 

επόμενα 5 χρόνια, με εξαιρετικϊ χαμηλό επιτόκιο. ημειώνεται ότι δεν ϋχει οριςτεύ 

ακόμα, το ακριβϋσ ύψοσ του επιτοκύου . 
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Η ςυνολικό διϊρκεια του ςχόματοσ εύναι πενταετόσ. Σο πρώτο ϋτοσ αποτελεύ 

περύοδο χϊριτοσ, χωρύσ υποχρϋωςη καταβολόσ δόςεων. Η αποπληρωμό 

πραγματοποιεύται τα επόμενα τϋςςερα ϋτη, ςε ιςόποςεσ μηνιαύεσ δόςεισ.  

 

4) Ενϋργειεσ που  πρϋπει να κϊνουν οι Επιχειρόςεισ που θϋλουν να υπαχθούν 

4.1) Εύςοδοσ ςτην « πλατφόρμα»     www.aade.gr/mybusinesssupport  με τουσ 

κωδικούσ του taxis.  

4.2) υμπλόρωςη ςτοιχεύων κατϊ την εκδόλωςη ενδιαφϋροντοσ 

(Σο πρόγραμμα τησ πλατφόρμασ ζητϊει αυτοματοποιημϋνα μόνο τα ςτοιχεύα 

που αντιςτοιχούν ςτη μορφό τησ επιχεύρηςησ.) 

α) Επιχειρόςεισ υποκεύμενεσ ςε ΥΠΑ, που τηρούν:  

αα) απλογραφικϊ βιβλύα (ατομικϋσ, ΟΕ,ΕΕ), ςυμπληρώνουν τον κύκλο 

εργαςιών ΥΠΑ (κωδ. 312 τησ δόλωςησ ΥΠΑ), που αφορϊ ςτο Α’ τρύμηνο 

(Ιανουϊριοσ – Μϊρτιοσ) 2020, 

αβ) διπλογραφικϊ βιβλύα (ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), ςυμπληρώνουν τον κύκλο 

εργαςιών ΥΠΑ (κωδ. 312 τησ δόλωςησ ΥΠΑ), που αφορϊ τον μόνα 

Μϊρτιο 2020, 

β) Επιχειρόςεισ μη υποκεύμενεσ ςε ΥΠΑ, που τηρούν: 

βα) απλογραφικϊ βιβλύα(ατομικϋσ, ΟΕ,ΕΕ), ςυμπληρώνουν, 

1.  το ςύνολο των ακαθαρύςτων εςόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του 

φορολογικού ϋτουσ 2019, 

2.  το ςύνολο των εξόδων του φορολογικού ϋτουσ 2019. 

3.  τα ακαθϊριςτα ϋςοδα Α΄ Σριμόνου 2020, ςυγκεντρωτικϊ για το 

τρύμηνο, 

ββ) διπλογραφικϊ βιβλύα(ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), ςυμπληρώνουν, 

1. το ςύνολο των ακαθαρύςτων εςόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του 

φορολογικού ϋτουσ 2019, 

2. το ςύνολο των εξόδων του φορολογικού ϋτουσ 2019. 

3. τα ακαθϊριςτα ϋςοδα Α΄ Σριμόνου 2020, διακριτϊ για κϊθε μόνα. 

Σο ςύνολο των εξόδων προςδιορύζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου 

Ε3, μειούμενο κατϊ τον κωδικό 581 (παροχϋσ ςε εργαζόμενουσ) και κατϊ τον 

κωδικό 585 (διϊφορα λειτουργικϊ ϋξοδα) ςτο μϋροσ που αφορϊ ςε δαπϊνεσ 

ενοικύου τησ επιχεύρηςησ. 

4.3) υμπλόρωςη ςτοιχεύων από Απρύλιο ϋωσ και Δεκϋμβριο 2020. 

Για τουσ μόνεσ Απρύλιο ϋωσ και Δεκϋμβριο 2020, οι επιχειρόςεισ, 

ανεξαρτότωσ τύπου τηρούμενων βιβλύων ςυμπληρώνουν τον κύκλο 
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εργαςιών ΥΠΑ ό τα ακαθϊριςτα ϋςοδα κϊθε μόνα, κατϊ περύπτωςη, μϋχρι τη 

δϋκατη ημϋρα του επόμενου μόνα. 

Σα ανωτϋρω ςτοιχεύα που ςυμπληρώνονται από την επιχεύρηςη, 

επαληθεύονται από τισ δηλώςεισ ΥΠΑ και Ειςοδόματοσ, ςτισ αντύςτοιχεσ 

φορολογικϋσ χρόςεισ, όταν αυτϋσ υποβληθούν. 

4.4) Επιπλϋον ςτοιχεύα που αντλούνται αυτόματα 

Για τη ςυμπλόρωςη τησ εικόνασ τησ επιχεύρηςησ και τον ϋλεγχο πλόρωςησ 

των προώποθϋςεων χορόγηςησ τησ ενύςχυςησ, η ΑΑΔΕ δύναται να 

αποτυπώνει ςτην πλατφόρμα λοιπϋσ πληροφορύεσ, που τηρούνται ςτα 

ηλεκτρονικϊ αρχεύα αυτόσ ό αποςτϋλλονται ςε αυτό από ϊλλουσ δημόςιουσ 

και ιδιωτικούσ φορεύσ. Ενδεικτικϊ, αυτϊ μπορεύ να εύναι, ςυγκριτικϊ ςτοιχεύα 

εςόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπωσ προκύπτουν από τισ 

δηλώςεισ των επιχειρόςεων. 

5) Προθεςμύεσ υποβολόσ 

Η εκδόλωςη ενδιαφϋροντοσ και τα ωσ ϊνω ςυνοδευτικϊ ςτοιχεύα υποβϊλλονται 

ςτην πλατφόρμα ϋωσ την 10.4.2020. 

Η προθεςμύα εύναι αςφυκτικό ακόμα και για «κανονικϋσ ςυνθόκεσ». Ελπύζουμε να 

επικρατόςει η «κοινό λογικό» και να δοθεύ παρϊταςη. 

6) Περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ ςε νϋα ΚΤΑ 

Οι προώποθϋςεισ υπαγωγόσ ςτο μϋτρο τησ Επιςτρεπτϋασ Προκαταβολόσ, η 

διαδικαςύα αύτηςησ και χορόγηςησ τησ ενύςχυςησ, ο τρόποσ υπολογιςμού του 

ύψουσ τησ ενύςχυςησ  οι προώποθϋςεισ και η διαδικαςύα επιςτροφόσ τησ, καθώσ 

και κϊθε ϊλλη ςχετικό λεπτομϋρεια θα καθοριςτούν με κοινό υπουργικό 

απόφαςη που θα εκδοθεύ μετϊ την παρϋλευςη τησ προθεςμύασ υποβολόσ των 

αιτημϊτων 

 

Καλό δύναμη ςε όλουσ. 

 

 

Για το Δ. τησ ΕΠΟκΜ 

 

       Ο Πρόεδροσ    Ο Γραμματϋασ 

Αναςτϊςιοσ Απιδόπουλοσ  Νικόλαοσ Κουγιουμτζόσ 

 
 
 
 


