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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Επιστρεπτέες Προκαταβολές: Οι αλλαγές που έρχονται - Ποια ποσά θα επιστραφούν. 

 
 

   Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι μειώνεται το ποσοστό 

επιστροφής όλων των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων 

εσόδων της επιχείρησης.  

 Κατόπιν των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ για τα νέα κριτήρια που θα ισχύσουν, 

οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιστρέψουν 3 δις ευρώ, καθώς τα 5,3 δισ. από τα 8,3 δισ. ευρώ που 

συνολικά δόθηκαν (64%) μετατρέπονται σε «μη επιστρεπτέα» ποσά.  

 

Συγκεκριμένα, εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν 

σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας, επιστρέφεται: 

 Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 και έχουν 

θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:  

- Επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%), εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020, σε 

σχέση με το 2019, άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.  

- Επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%), εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020, σε 

σχέση με το 2019, μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.  

- Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%. 

 Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή είχαν 

μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:  

- Επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%), εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020, σε 



σχέση με το 2019 (εφόσον είχαν καταγράψει θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019), άνω του 30% 

και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.  

- Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%). 

Με βάση το ανωτέρω σχήμα, υπολογίζεται ότι: 

- τo 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψουν το εν τέταρτο (25%), 

- το 39% των επιχειρήσεων θα επιστρέψουν το εν τρίτο (33,3%), 

- το 33% θα επιστρέψουν το 50%. 

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα, στις Επιστρεπτέες 1 έως 3 επιστρεφόταν από 50% έως και 

100%, ανάλογα με την πτώση τζίρου, ενώ για όλες τις επιχειρήσεις στις Επιστρεπτέες 4 έως 7 

επιστρεφόταν το 50%. 

Και επιπλέον, ισχύει η έκπτωση 15% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού προς 

επιστροφή έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Η έκπτωση αυτή οδηγεί σε μείωση 79% της οφειλής.  

Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό καταβάλλεται σε 60 δόσεις από τον Ιανουάριο 2022 έως και 

το τέλος του 2026. 

 

 


