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Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την  υπ΄ αριθμ. πρωτ.1111/14.1.2022  Αναφορά

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ.πρωτ.1111/14.1.2022 Αναφοράς  που κατέθεσε ο  ανωτέρω  
Βουλευτής,   σας γνωρίζουμε  τα εξής: 

Το Υπουργείο Οικονομικών, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των 
επαγγελματιών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού, υλοποίησε 
δέσμη μέτρων για την άμβλυνση των επιπτώσεων που προκάλεσε στην οικονομία η εμφάνιση και 
διάδοση της COVID-19, και ιδιαίτερα:

1. Το καθεστώς αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε αυτοαπασχολούμενους, ιδιοκτήτες ατομικών 
επιχειρήσεων, συμπλοιοκτησίες, κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων ΕΠΕ, καθώς και επιχειρήσεις με τη 
μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούσαν 
εργαζόμενους ή απασχολούσαν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους (ήτοι σε υποσύνολο των ΜΜΕ) 
και οι οποίοι πληρούσαν τις τιθέμενες στις σχετικές ΚΥΑ προϋποθέσεις. Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 
πέντε κύκλοι, στο πλαίσιο των οποίων εκταμιεύθηκαν 499 εκατ. ευρώ σε 510.359 δικαιούχους.

2. Το καθεστώς αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, για τον Απρίλιο του 2021. Το καθεστώς αφορούσε  
ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούσαν έως και 49 εργαζόμενους 
και δραστηριοποιούνταν στους κλάδους και στις περιοχές όπου εφαρμόστηκαν περιοριστικά και 
έκτακτα μέτρα κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2021, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτιστικών 
φορέων. Η αποζημίωση διαμορφώθηκε σε 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούσαν 0 έως 5 
εργαζόμενους, 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούσαν 6 έως 20 εργαζόμενους και 4.000 
ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούσαν 21 έως 49 εργαζόμενους. Ειδικά για τις επιχειρήσεις στις 
οποίες εφαρμόστηκαν περιοριστικά μέτρα για λιγότερες από 15 ημέρες, η αποζημίωση αναλογούσε 
στο ήμισυ των προαναφερομένων ποσών. Σημειώνεται ότι η αποζημίωση ήταν μη επιστρεπτέα, 
αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ υπήρχε υποχρέωση των δικαιούχων για διατήρηση 
των θέσεων απασχόλησης. Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων, αυξημένη αποζημίωση 
ειδικού σκοπού έλαβαν 87.839 δικαιούχοι, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 95,2 εκατ. ευρώ.
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3. Το καθεστώς επιδότησης παγίων δαπανών για το διάστημα Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020, το οποίο 
προβλέπει τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή «πιστωτικού» για ασφαλιστικές εισφορές και 
φορολογικές οφειλές προς εξόφληση οφειλών της επιχείρησης, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) 
οι δικαιούχοι ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας -όπως 
προσδιορίζονται στην υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3354), β) παρουσιάζουν μείωση 
τζίρου 30% το 2020 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γ) καταγράφουν ζημία την ως άνω 
περίοδο 2020 σε σχέση με το 2019 και δ) απασχολούν εργαζομένους. Η ενίσχυση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ ανά ενιαία επιχείρηση, ενώ η ανώτατη ένταση ενίσχυσης δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 70% επί των επιλέξιμων δαπανών (90% για τις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις). 

Επιλέξιμες δαπάνες ήταν  το κόστος προσωπικού, οι δαπάνες ενοικίων, οι δαπάνες ενέργειας, οι 
δαπάνες ύδρευσης και οι δαπάνες τηλεπικοινωνιών. Το ποσοστό επιδότησης αφαιρουμένων τυχόν 
άλλων ενισχύσεων, σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τις οριζόμενες εντάσεις ενίσχυσης όπως 
ορίζονται στο Τμήμα 3.12 του προσωρινού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές 
ενισχύσεις. 

Το συνολικό ύψος ενισχύσεων με μορφή «πιστωτικού» για το καθεστώς επιδότησης παγίων 
δαπανών ανήλθε σε 451,6 εκατ. ευρώ για 28.667 δικαιούχους.

Με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 1078/30.12.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6367 Β΄), παρατάθηκε η χρονική περίοδος 
κατά την οποία μπορεί να γίνει χρήση του «πιστωτικού» ως 30.6.2022 και δύναται πλέον να 
καλυφθούν ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές που καθίσταται πληρωτέες ως 30.6.2022. 

4. Το μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, το οποίο είχε ως σκοπό την ενίσχυση επιχειρήσεων 
ανεξαρτήτως κλάδου, ιδίως των μικρομεσαίων (ΜΜΕ), που έχουν πληγεί λόγω της κρίσης της 
πανδημίας κατά τους μήνες Μάρτιο 2020 έως Μάρτιο 2021 (επιμέρους διαστήματα ανά κύκλο), κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες υπουργικές αποφάσεις, με μόνο όρο τη διατήρηση των θέσεων 
εργασίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το μέτρο συνίσταται στην παροχή ενίσχυσης 
συγκεκριμένου ύψους, το οποίο, πληρουμένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων, επιστρέφεται εν 
μέρει στο κράτος. Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς επτά (7) κύκλοι Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Βάσει 
των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων, έχουν χορηγηθεί συνολικά 8,3 δισ. ευρώ σε 605.586 
δικαιούχους.

Με την έκδοση, δε των υπ’αρ. ΓΔΟΥ 1048 (ΦΕΚ Β 5303/16.11.2021),ΓΔΟΥ 1049 (ΦΕΚ  
Β5303/16.11.2021), ΓΔΟΥ 1054(ΦΕΚ Β 5305/16.11.2021), ΓΔΟΥ 1051(ΦΕΚ Β 5306/16.11.2021, 
ΓΔΟΥ 1052(ΦΕΚ Β5307/16.11.2021), ΓΔΟΥ 1053(ΦΕΚ 5307/16.11.2021) ΓΔΟΥ 1050(ΦΕΚ Β 
5308/16.11.2021) αποφάσεων τροποποιήθηκαν προηγούμενες αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και μειώθηκε  το ποσοστό επιστροφής όλων των κύκλων 
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων κάθε 
επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε 
κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής, παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής των κάτωθι ποσοστών 
της ενίσχυσης:

α)  Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν 
άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά 
ακαθάριστα έσοδα το 2019:

 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης 
ξεπερνά το 70%, σε σχέση με το 2019, και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή

 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης 
ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και έως 70%, σε σχέση με το 2019, και παρουσιάζει ζημίες 
προ φόρων ή
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 50% της ενίσχυσης, για τις λοιπές επιχειρήσεις.

β)  Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για 
επιχειρήσεις που άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή 
έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019: 

 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης 
ξεπερνά το 30%, σε σχέση με τα έσοδα του 2019, και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ 
φόρων ή

 33,3% της ενίσχυσης, για τις λοιπές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, αυξήθηκαν οι δόσεις για την αποπληρωμή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας 
ενίσχυσης σε εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις οι οποίες είναι πλέον άτοκες, ενώ εναλλακτικά, 
παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, 
πριν τη λήξη της περιόδου χάριτος (31η Δεκεμβρίου 2021), με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου 
ποσού.

Περαιτέρω, η περίοδος χάριτος πρόκειται να παραταθεί με την πρώτη δόση να καθίσταται πληρωτέα 
την 30η Ιουνίου 2022, ενώ θα παραταθεί και η περίοδος κατά την οποία είναι η δυνατή η εφάπαξ 
καταβολή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του 
επιστρεπτέου ποσού, ως και την 31η Μαρτίου 2022.

Σχετικά με τα Φορολογικά Αιτήματα, σας γνωρίζουμε ότι  το  Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί 
την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και αξιολογεί τις επιπτώσεις των 
ληφθέντων φορολογικών μέτρων.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλες οι προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις της φορολογικής 
νομοθεσίας που υποβάλλονται από φορείς και συλλόγους.
Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη φορολογική πολιτική λαμβάνονται με γνώμονα 
την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη 
συμβατότητά τους με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και την ομαλή δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Επίσης, σας επισυνάπτουμε τα  με αριθμ.πρωτ.ΔΕΦΚΦ  Α  1005910/24.1.2022, ΔΕΕΦ Α 
1006651/28.1.2022 και  ΔΕΕ Α  1007097/31.1.2022  έγγραφα  της    Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων. 

Συν/να: επτά σελίδες

                                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
                                                                     
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού Α.Βεσυρόπουλου
3. Γραφείο Γεν.Γραμ.Φ.Π.και Δ.Π.
4. Γραφείο Γεν.Γραμ.Οικ.Πολιτικής
5. Δ.Φ.Π.
6. ΑΤΚΕ
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