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Πρέβεζα 17/11/2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Ποια ποσά επιστρέφονται - Παράταση δικαιολογητικών μέχρι 
τέλος του έτους.  

 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αποφάσεις για τη μεταβολή 

των επιστρεπτέων προκαταβολών 1 έως 7, καθώς επίσης και οι αποφάσεις για τις μεταβολές στην 

επιδότηση παγίων δαπανών και αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 

Για όλες τις ενισχύσεις (επιστρεπτέες προκαταβολές, επιδότηση παγίων δαπανών και αυξημένη 

αποζημίωση ειδικού σκοπού) δόθηκε παράταση στην υποβολή των δικαιολογητικών έως την 

31η Δεκεμβρίου 2021. 

Αναλυτικά οι μεταβολές για τις επιστρεπτέες προκαταβολές 1 έως 7 : 

✔ Δίνεται παράταση δικαιολογητικών έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

✔ Το ποσό της ενίσχυσης δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο. 

✔ Παρέχεται έκπτωση 15% για την εφάπαξ επιστροφή του επιστρεπτέου ποσού πριν την 31η 

Δεκεμβρίου 2021. 

✔ Το ποσό της επιστρεπτέας ενίσχυσης, θα επιστραφεί σε 60 δόσεις αντί των 40 που ίσχυε. 

 

 



Ποιο ποσό επιστρέφεται: 

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν 

υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά 

ακαθάριστα έσοδα το 2019:  

αα) Επιστροφή μόνο ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από 

πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση 

με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες 

προ φόρων το 2020 και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του σχετικού άρθρου με τις 

υποχρεώσεις των δικαιούχων (διατήρηση επιπέδου απασχόλησης). 

Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ 

φόρων. 

ββ) Επιστροφή μόνο ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από 

πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 

30% και ως 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και 

καταγράφει ζημίες προ φόρων το 2020 και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του 

σχετικού άρθρου της εκάστοτε απόφασης με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων (διατήρηση 

επιπέδου απασχόλησης).  

Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ 

φόρων. 

γγ) Επιστροφή μόνο ποσοστού 50% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν 

στις υποπερ. αα και ββ και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του σχετικού άρθρου της 

εκάστοτε απόφασης με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων (διατήρηση επιπέδου απασχόλησης). 

 

 



β) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν 

υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά 

ακαθάριστα έσοδα το 2019: 

αα) Επιστροφή μόνο ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από 

πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση 

με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες 

προ φόρων το 2020 και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του σχετικού άρθρου της 

εκάστοτε απόφασης με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων (διατήρηση επιπέδου απασχόλησης). 

Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ 

φόρων. 

ββ) Επιστροφή μόνο ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν 

εμπίπτουν στην υποπερίπτωση αα και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του σχετικού 

άρθρου της εκάστοτε απόφασης με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων(διατήρηση επιπέδου 

απασχόλησης). 

Ειδικά για επιχειρήσεις που τηρούν διαφορετική χρήση από τη διαχειριστική χρήση που λήγει 

την 31η Δεκεμβρίου, για τις περιπτώσεις (α) και (β) ανωτέρω, για τον υπολογισμό των εσόδων και 

της ζημίας του φορολογικού έτους 2020 λαμβάνεται υπόψη η χρήση που λήγει από τις 01/07/2020 

έως και τις 30/06/2021.  

Για τον υπολογισμό των εσόδων του φορολογικού έτους 2019 λαμβάνεται υπόψη η χρήση που 

λήγει από τις 01/07/2019 έως και τις 30/06/2020.  

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α και β το ύψος των εσόδων από 

πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών προκύπτει από τον κωδικό 500 της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος (Ε3) φορολογικού έτους 2019 και 2020, αντίστοιχα. 

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων διενεργείται αυτοματοποιημένα από την ΑΑΔΕ. 

 

 


