
COVID-19 - Μέτρα αντιμετώπισης
των επιπτώσεων της εμφάνισης
του κορωνοϊού

9 Ιουλίου 2020
Tax Alert



COVID-19 - Μέτρα αντιμετώπισης των
επιπτώσεων της εμφάνισης του κορωνοϊού

2.

01
Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την
διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή
επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.

Με τη Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 καθορίζεται η διαδικασία καθώς και
οι προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης της νόσου του COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και
Μάιο 2020.

Στην απόφαση μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:

• Οι ορισμοί για τους σκοπούς εφαρμογής της Απόφασης.
• Οι δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης.
• Ο τρόπος προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης.
• Η διαδικασία υποβολής της αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης.
• Η διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης.
• Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων

Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης προβλέπεται ότι οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
«myBusinessSupport» (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Ιουλίου 2020.

02
Παρατείνονται τα μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και ιδιώτες από τις
τράπεζες - Αναστολή δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεωλυτικών δόσεων
μέχρι και την 31η.12.2020

Με την από 07.07.2020 ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών («ΕΕΤ»)
γνωστοποιείται ότι οι Ελληνικές Τράπεζες, μέλη της ΕΕΤ, αποφάσισαν να
παρατείνουν τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και ιδιωτών που πλήττονται
άμεσα και έμμεσα από την παρούσα κρίση, και να χορηγήσουν διευκολύνσεις
στην πληρωμή των δόσεων των δανείων τους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι για νομικά και φυσικά πρόσωπα που
αποδεδειγμένα πλήττονται από την πανδημία, προβλέπεται αναστολή των
δόσεων κεφαλαίου ή και των τοκοχρεωλυτικών δόσεων μέχρι και την 31η
Δεκεμβρίου 2020.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το
πιστωτικό ίδρυμα που συνεργάζονται, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα.
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