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COVID-19 - Επιστρεπτέα Προκαταβολή IV 
– Ενίσχυση σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του 
κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες 
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020  - Μέχρι 
30 Νοεμβρίου οι Αιτήσεις   

 

 

 
Στις 14/11/2020 δημοσιεύθηκε η  ΓΔΟΥ 281/2020 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων σχετικά με τη διαδικασία και 
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 Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 
(Επιστρεπτέα Προκαταβολή IV). 
 
Ειδικότερα με την εν λόγω απόφαση ορίζεται μεταξύ άλλων: 
 

 Προθεσμία έως την 30η Νοεμβρίου 2020 για την υποβολή αίτησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής ΙV στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 

 Δικαιούχοι-λήπτες της ενίσχυσης είναι μεταξύ άλλων οι πληγείσες 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 ιδιωτικές 
επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των 
ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε 
ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, με ορισμένες 
εξαιρέσεις που αναφέρονται στην απόφαση, εφόσον παρουσιάζουν 
μείωση του κύκλου εργασιών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην απόφαση.  
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 Περαιτέρω δικαιούχοι δύνανται να είναι και επιχειρήσεις που δεν 
παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις.  

 Ως προς τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής της 
ενίσχυσης στην απόφαση προβλέπεται ότι το 50% του ποσού της 
ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου 
απασχόλησης έως την 31η Μαρτίου 2021. 

 Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η επιχείρηση υποχρεούται να 
διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 
το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, 
βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το 
επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 
2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, 
βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση 
υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31 
Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η 
Μαρτίου 2020. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που 
απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ή κατά την 
1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων 
ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις. 

 Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται επιβαρύνεται με επιτόκιο 
αναφοράς 0,74% το οποίο αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο που έχει 
ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και ισχύει κατά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης 

 Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται 
άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν 
υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. 
Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας 
ενίσχυσης που επιστρέφεται, αποπληρώνεται σε σαράντα (40) 
ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών 
καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα. 
 

 
 

  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με: 
Μαρία Τρακάδη , Tax & Legal Leader 
Θωμάς Λεβέντης , Tax Partner 
Κωνσταντίνος Ρουμπής , Tax Partner 
 

Για να μην λαμβάνετε emails σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλώ όπως 
αποστείλετε ένα απαντητικό email στον αποστολέα με τη λέξη “Unsubscribe” 
στο πεδίο του θέματος. 
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