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ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
  

Είναι μορφή κρατικής χρηματοδότησης – δανείου, με προνομιακούς όρους και δεν έχει καμία συνάφεια με την 
προκαταβολή του φόρου εισοδήματος. ( ΦΕΚ 1135/Β/2-4-2020 ) 

 
• Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες απασχολούν 

από 1 έως πεντακόσιους 500 εργαζόμενους, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα 

και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

 

• Η συνολική διάρκεια του σχήματος θα είναι πενταετής. 

Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή 

πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το επιτόκιο θα είναι εξαιρετικά χαμηλό 

και το ποσό της ενίσχυσης θα είναι επιστρεπτέο, είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς (συναρτάται με τη 

βιωσιμότητα της επιχείρησης). 

 

• Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασής τους σε σύγκριση με 

την προγενέστερη. Η αποτύπωση θα προκύπτει μέσω ενός – τυποποιημένου – μηχανισμού παρακολούθησης 

και αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ και ΑΑΔΕ), με βάση φορολογικά δεδομένα και λοιπούς 

σχετικούς οικονομικούς και επιχειρηματικούς δείκτες. 

 

• Το ύψος της ενίσχυσης  προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται – τυποποιημένα – από τη μεταβολή της 

τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά χαρακτηριστικά της. 

 

• Η ενίσχυση μέσω του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να 

ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη 

συμψηφιστέα. 

 

• Βασική στόχευση είναι η στήριξη επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης. 

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το σχήμα, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία ισχύει 

από την 30ή Μαρτίου 2020. 

 

• Για τους μήνες από Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2020, το σύστημα θα είναι ανοικτό για υποβολές. 

 

• Η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών είναι την Τρίτη 21 Απριλίου 2020  

 

Με εκτίμηση, 

Για την ENERGY FINANCIAL GROUP,  

ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/a1076_2020fek.pdf

