Πρόσκληση με θέμα «Επιδότηση Τόκων Δανείων Μικρών και
Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19».

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΤ’ Κύκλος

Ερώτηση: Επιθυμώ να μάθω αν μία επιχείρηση που χαρακτηρίζεται ως πολύ μικρή
καλύπτεται.
Απάντηση: Είναι επιλέξιμη
Ερώτηση: Επιθυμώ να μάθω πως δείχνει σε ατομική επιχείρηση ότι δεν είναι
προβληματική.
Απάντηση: Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις, στο σχετικό σημείο της
βεβαίωσης του λογιστή τίθεται: “το σημείο αυτό δεν εφαρμόζεται λόγω της
ατομικής μορφής της επιχείρησης, η οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητη και δεν
συνδέεται με άλλη επιχείρηση”
Ερώτηση: Είμαι στον νόμο Κατσέλη και επιθυμώ να μάθω αν μπορώ να λάβω την
επιδότηση τόκων.
Απάντηση: Η δράση αφορά αποκλειστικά σε επιχειρηματικά δάνεια.
Ερώτηση: Δεν μπορώ να βρω στην ιστοσελίδα τις συμπληρωμένες δηλώσεις και
σχετικά με τον πίνακα επιχορηγήσεων τι συμπληρώνω.
Απάντηση: Οι Υ/Δ είναι αναρτημένες στο ΠΣΚΕ. Για τον πίνακα επιχορηγήσεων
παρακαλούμε δείτε προηγούμενους κύκλους συχνών ερωτήσεων/απαντήσεων.

Ερώτηση: Η τελευταία κλεισμένη διαχειριστική κλήση αφορά τον τελευταίο
ισολογισμό; Στην υπεύθυνη δήλωση σώρευσης τι θα συμπληρώσω στην 6η στήλη
εάν δεν έχει λάβει επιχορήγηση στο παρελθόν;
Απάντηση: 1) Ως τελευταία διαχειριστική χρήση, νοείται:
α)

προκειμένου

για

επιχειρήσεις

με

βιβλία

Γ

κατηγορίας

ο

τελευταίος

δημοσιευμένος ισολογισμός,
β) προκειμένου για επιχειρήσεις με βιβλία Β’ κατηγορίας, ο τελευταίος ισολογισμός
(βάσει ΕΛΠ, όταν υπάρχει η σχετική υποχρέωση), ή η οριστική υποβολή δήλωσης

φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης. Όλα τα στοιχεία, αναφέρονται βάσει
ΕΛΠ.
2) Αν δεν υπάρχουν άλλες επιδοτήσεις, τίθεται η ένδειξη 0 (μηδέν) αν δεν
υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία άλλα στοιχεία αντίστοιχου αποτελέσματος
Ερώτηση:

Eπιθυμώ διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση του πίνακα

επιχορηγήσεων για μια συγκεκριμένη περίπτωση εταιρίας.
Απάντηση: βλ. προηγούμενους κύκλους απαντήσεων. Σε κάθε περίπτωση η
σώρευση αφορά στην απόκτηση ή στην αίτηση έννομου δικαιώματος λήψης της
ενίσχυσης στο πλαίσιο της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ε.Ε.
από τις 19/3/2020 και μετά. Επομένως, πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία αρ.
πρωτοκόλλου, ημερομηνία εγγράφων, φορέα ενίσχυσης και όποιο άλλο στοιχείο
εκδίδεται για την υποβολή της αίτησης ή για την απόφαση χορήγησης της
ενίσχυσης και ότι άλλο ζητείται στην ΥΔ 5Β. Το συνολικό ποσό της δημόσιας
χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης
επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία από
τη συγκεκριμένη δράση, λαμβάνοντας υπόψη κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που θα
έχει λάβει δυνάμει της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, δεν δύναται να
ξεπερνάει τις 800.000 ευρ.
Ερώτηση:

Οι

ατομικές

επιχειρήσεις

έχουν

κάποια

διαφοροποίηση

στα

δικαιολογητικά; Ποια δήλωση από τις δυο πρέπει να χρησιμοποιήσουν;
Απάντηση:

Παρακαλούμε

δείτε

προηγούμενους

κύκλους

συχνών

ερωτήσεων/απαντήσεων.
Ερώτηση: Έχω βάλει λανθασμένο ΚΑΔ κατά την οριστικοποίηση της αίτησης. Τι
συμβαίνει σε αυτή τη περίπτωση, αν μπορεί να γίνει αλλαγή.
Απάντηση: βλ. προηγούμενες απαντήσεις σχετικά με το ζήτημα αυτό. Σε κάθε
περίπτωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σχετικά με τη διαχείριση των
περιπτώσεων αιτημάτων χρηστών του ΠΣΚΕ για διόρθωση στοιχείων των αιτήσεών
τους μετά την οριστική υποβολή τους στο σύστημα, παρέχονται δύο δυνατότητες:
α) Ο Χ.Ο. προχωράει στην αξιολόγηση και απορρίπτει την αίτηση ώστε να δοθεί η
δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης,
β) Ο Χ.Ο. παραλαμβάνει σχετική υπεύθυνη δήλωση από τον υποψήφιο λήπτη και
την στέλνει με αίτημα στο support, επιβεβαιώνοντας πως δεν έχουν ξεκινήσει οι
διαχειριστικές ενέργειες αξιολόγησης. Το support εν συνεχεία θα προχωρά σε
αναίρεση οριστικοποίησης, ώστε η επανυποβολή της αίτησης να γίνεται με ευθύνη
του υποψήφιου λήπτη.

Ειδικά για τη δεύτερη περίπτωση εφιστάται η προσοχή στις συνέπειες που μπορούν
να προκύψουν σε σχέση με τις αναφορές υποβεβλημένων προτάσεων που
παράγονται από το σύστημα

Σημαντικές ενημερώσεις:
Επαναλαμβάνεται ότι η Πρόσκληση παραμένει «ανοικτή» για την υποβολή
αιτήσεων έως την 30-06-2020 και ώρα 17.00
Επαναλαμβάνεται για το ζήτημα του αριθμού εργαζομένων της ΜΜΕ, ότι
αυτό καθορίζεται σαφώς στο πεδίο 6.4.

της σχετικής Πρόσκλησης, όπου

αναφέρεται: «Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση οφείλουν να
απασχολούν στις 31-12-2020 ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων με τον
αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν στις 19/3/2020, βάσει των στοιχείων του
συστήματος Εργάνη».

