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1. ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για την έκπτωση 25% στην πληρωμή
οφειλών Απριλίου
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Με Δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε την 28.04.2020 δόθηκαν διευκρινίσεις
αναφορικά με την έκπτωση 25% στην καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων
Μαρτίου και Απριλίου 2020 για τις δικαιούμενες την έκπτωση επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, με το ως άνω Δελτίο Τύπου ανακοινώνεται ότι η ΑΑΔΕ ολοκληρώνει
την πίστωση των πληρωμών των φορολογουμένων που πραγματοποιήθηκαν
για τις φορολογικές υποχρεώσεις Μαρτίου 2020, κατόπιν παραλαβής των
σχετικών αρχείων δικαιούχων από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Στις περιπτώσεις όπου, για τις υποχρεώσεις Μαρτίου που υπόκεινται στην
έκπτωση 25%, οι φορολογούμενοι κατέβαλαν, από τις 30 Μαρτίου και μετά,
εμπρόθεσμα, ποσό μεγαλύτερο του 75% της οφειλής, το υπερβάλλον ποσό
πιστώνεται αυτόματα στη δόση Απριλίου.

Συνεπώς, οι φορολογούμενοι αυτοί, για να επωφεληθούν της έκπτωσης 25%
της δόσης Απριλίου, αρκεί να πληρώσουν εμπρόθεσμα το ποσό που βλέπουν
στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση στο myTAXISnet, μειωμένο κατά το
25% της αρχικής οφειλής (δηλ. πριν την πίστωση του υπερβάλλοντος ποσού
που καταβλήθηκε για τη δόση Μαρτίου 2020).

Για την πληρέστερη κατανόηση των παρεχόμενων διευκρινίσεων, με το ως άνω
Δελτίο Τύπου παρατίθεται σχετικό παράδειγμα.
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2. Νέο δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης, με
πλήρη επιδότηση επιτοκίου, από την Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα
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Με το από 27.04.2020 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ανακοινώθηκε η διάθεση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
νέου δανειοδοτικού προϊόντος παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη
επιδότηση επιτοκίου, στο πλαίσιο των μέτρων για άμεση και ουσιαστική
στήριξη και ενίσχυση της χρηματοδοτικής ρευστότητας των επιχειρήσεων που
πλήττονται από την πανδημία Covid-19. Το εν λόγω νέο δανειοδοτικό προϊόν
από την 28.04.2020 ενεργοποιείται προς όφελος των επιχειρήσεων που έχουν
τεθεί σε αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας
Covid-19 και οι οποίες διαθέτουν έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που έχει
ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ως άνω Δελτίο Τύπου, οι
τράπεζες θα προχωρήσουν στη χορήγηση δανείων στις προαναφερόμενες
επιχειρήσεις με πολύ σύντομες διαδικασίες. Το επιτόκιο αυτών των δανείων
θα επιδοτείται κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια από τους πόρους του
Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, με βασική προϋπόθεση για την
επιδότηση επιτοκίου να είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας τουλάχιστον
κατά τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας επιδότησης του δανείου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το προϊόν, τις προϋποθέσεις λήψης,
τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τις συνεργαζόμενες
τράπεζες παρέχονται με το από 27.04.2020 Δελτίο Τύπου της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας. http://www.etean.gr/PublicPages/HomePage.aspx
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