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01
Δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι οι ενεργές κατά την
υποβολή της αίτησης:

• ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανόμενων των
ατομικών, ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες κατά την 31η Μαρτίου 2020
απασχολούσαν από έναν (1) έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, ή

• οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων,
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (ΙΚΕ), ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες δεν απασχολούσαν
εργαζόμενους κατά την 31η Μαρτίου 2020 υπό τις τιθέμενες προϋποθέσεις.

Η ΑΑΔΕ παρείχε διευκρινίσεις αναφορικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης
της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του Covid -19.

Ειδικότερα, με την εν λόγω εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίζονται μεταξύ άλλων τα
ακόλουθα:

02
Προϋπόθεση αποτελεί η επιχείρηση να μην είναι σε αδράνεια από την 1η
Απριλίου 2019 μέχρι και τις 2 Απριλίου 2020, όπως αυτό προκύπτει από τα
στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ή από τη μη υποβολή
μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ' όλη την ως άνω χρονική περίοδο. Προκειμένου
να αποκλεισθεί μια επιχείρηση και να μην είναι δικαιούχος, θα πρέπει να είναι
σε αδράνεια συνεχώς για όλο το διάστημα από 1ης Απριλίου 2019 και μετά, έως
και τις 2 Απριλίου 2020.

03
Δεν δικαιούνται την επιστρεπτέα προκαταβολή επιχειρήσεις που κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης βρίσκονται σε πτώχευση ή διαδικασία
εκκαθάρισης.

04
Δεν δικαιούνται την επιστρεπτέα προκαταβολή, οι επιχειρήσεις που έχουν
δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-3-
2019 και έχουν υποβάλει, μέχρι και τις 3 Μαΐου 2020, πιστωτικές δηλώσεις
ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019
μέχρι και την 31 Μαρτίου 2020.

Οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει κατά την περίοδο αυτή έστω και μία
χρεωστική δήλωση ή πιστωτική δήλωση ΦΠΑ με θετικές (άνω του μηδενός)
εκροές, δικαιούνται την επιστρεπτέα προκαταβολή, εφόσον πληρούνται και οι
λοιπές προϋποθέσεις. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι για τις επιχειρήσεις που
έκαναν έναρξη από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, λαμβάνονται υπόψη τα
στοιχεία που αφορούν το διάστημα από την δήλωση έναρξης και μετά, και έως
την 31 Μαρτίου 2020.
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Τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό επιχείρησης ως ενιαίας εξετάζονται κατά την
υποβολή της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης. Δεδομένων των ανώτατων
ορίων ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση, οι επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία
επιχείρηση διασφαλίζουν ότι το αιτούμενο σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης
ποσό ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια.

• Διευκρινίζουμε ότι όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΓΔΟΥ 94/3.5.2020, ενιαία επιχείρηση νοείται ότι
συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις , δηλαδή οι επιχειρήσεις
που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:
μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των
μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

• μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των
μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης
επιχείρησης,

• μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη
επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του
καταστατικού της τελευταίας,

• μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη
της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της
εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων
ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια
από τις ως άνω σχέσεις μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή
μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από
κοινού
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Στη σχετική ΚΥΑ, ορίζεται ότι η μείωση του κύκλου εργασιών σύμφωνα με τα
οριζόμενα ποσοστά (6,70% και 20%) κατά το 1ο τρίμηνο του 2020 ή το Μάρτιο
του 2020 θα γίνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στην πλατφόρμα
myBusinessSupport. Δεδομένου ότι πλέον έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις ΦΠΑ για
τις αντίστοιχες περιόδους, θα λαμβάνεται υπόψη ο κωδικός 312 των δηλώσεων
ΦΠΑ, εφόσον αναγράφει μεγαλύτερα ποσά
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Μετά την υποβολή της οριστικής αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης, η
επιχείρηση μπορεί να τροποποιήσει την αίτηση αυτή περισσότερες από μία
φορές μέχρι το τέλος της ημέρας της αρχικής υποβολής της (23:59:59). Μετά το
πέρας της ημέρας αυτής, η οριστική αίτηση δεν δύναται να τροποποιηθεί.
Υπενθυμίζεται πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι την
15.05.2020.
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Η επιχείρηση που αιτήθηκε τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας
προκαταβολής, όταν ενημερωθεί ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την
απόρριψη της αίτησής της, δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα
«myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός 5 εργάσιμων ημερών από
την ως άνω ενημέρωση. Ως ημερομηνία ενημέρωσης νοείται η ημερομηνία
αποστολής εξατομικευμένου μηνύματος στη θυρίδα της επιχείρησης στο
myTAXISnet, στο οποίο παρατίθενται οι λόγοι απόρριψης της αίτησης
χορήγησης της ενίσχυσης.

09
Τέλος, αναφέρεται ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις εξετάζονται από τη ΓΔΟΥ του
Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έχει και την ευθύνη να απαντά στο αίτημα
επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και πληροφοριών που θα της διαθέσει η
ΑΑΔΕ, όταν ζητηθούν.
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