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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΓΔΟΥ 54
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/
10.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του
κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο
ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4859/2021 (Α’ 228).
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β’ της
παρ. 3 του άρθρου αυτού.
3. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ
L352/1 της 24.12.2013).
4. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).
5. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαί-
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σιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
έξαρσης της νόσου COVID-19».
6. Το άρθρο 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
(Α’ 184).
7. Τον ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
8. Την υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α’ 107).
9. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90).
10. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).
11. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
14. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).
15. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
16. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
17. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
18. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
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19. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
20. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
21. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/
20.08.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές: α) της 28ης Ιουλίου
2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) της 2ας έως και
5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών
Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» (Β’ 3905).
22. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/
20.08.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές: α) αρχής γενομένης
της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
β) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και γ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» (Β’ 3898).
23. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13665/Α325/
17.08.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές: α) της 26ης και 31ης
Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) της 27ης
Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και γ) της
3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών
Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 3863).
24. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/11203/Α325/
09.07.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 20ης Μαΐου 2021
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 3077).
25. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/10.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής
σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της
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εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού
COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο
2020» (Β’ 4471).
26. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του
προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης
ενδιαφέροντος» (Β’ 1135).
27. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία
ΓΔΟΥ233/10.10.2020 (Β’ 4471) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
28. Την υπό στοιχεία 2/138339/ΔΠΓΚ/19.07.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών.
29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/10.10.2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά
τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471),
τροποποιείται ως εξής:
1. Η παρ. 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το
επιστρεπτέο ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης, είναι πληρωτέο σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες άτοκες μηνιαίες
δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του μήνα. Ως ημερομηνία καταβολής
της πρώτης δόσης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα
του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου χάριτος.
Εναλλακτικά, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της
ληφθείσας ενίσχυσης, έως και την 29η Ιουλίου 2022, με
έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Το ποσό καταβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική
ημερομηνία αυτή.
Ειδικά στην περίπτωση υποβολής των απαιτούμενων
δικαιολογητικών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
10, η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου
ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, έως και την 29η Ιουλίου
2022, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της
ληφθείσας ενίσχυσης ισχύει για επιχειρήσεις που έχουν
υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο
μέχρι και την 25η Ιουλίου 2022.»
2. Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου
9 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 4 του άρθρου 9
διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Παρέχεται δυνατότητα επιστροφής μέρους της ληφθείσας ενίσχυσης (επιστρεπτέο ποσό), ως εξής:
α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών
πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστη-
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μα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου
2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
αα) Επιστροφή ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και
παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της
επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με τα έσοδα
από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού
έτους 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ
φόρων το φορολογικό έτος 2020 και εφόσον τηρήθηκε
η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 10. 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 ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και
παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της
επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70%
σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019 και καταγράφει
ζημίες προ φόρων το φορολογικό έτος 2020 και εφόσον
τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 10. 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 ποσοστού 50% της ενίσχυσης, για όλες
τις λοιπές επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στις υποπεριπτώσεις αα και ββ, εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της
παρ. 1 του άρθρου 10.
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,
όπως αυτό προκύπτει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής ή
έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
αα) Επιστροφή ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και
παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της
επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα
από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού
έτους 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ
φόρων το φορολογικό έτος 2020 και εφόσον τηρήθηκε
η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 10. 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 ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, για
όλες τις λοιπές επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην
υποπερίπτωση αα, εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της
παρ. 1 του άρθρου 10.
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, όπως έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η.03.2022.
Ο έλεγχος των προϋποθέσεων διενεργείται αυτοματοποιημένα από την ΑΑΔΕ. Αν δεν έχουν υποβληθεί οι
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε3) φορολογικού
έτους 2019 και 2020 μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία,
δεν δύναται να διενεργηθεί ο έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων για την επιστροφή μέρους της
ενίσχυσης.
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Για τον υπολογισμό του επιστρεπτέου ποσού διενεργείται στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών
μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η επιχείρηση μπορεί
να τα υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
«myBusinessSupport», από την 19η Ιουλίου μέχρι την
31η Αυγούστου 2022. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός
ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών στοιχείων
από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία.
Για τις περιπτώσεις που πριν την 30.6.2021 αντί για τα
πιστοποιητικά μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για
πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη
υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση,
έχει υποβληθεί Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, νοείται ότι έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση υποβολής των σχετικών πιστοποιητικών.»
4. Στην παρ. 5 του άρθρου 10 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 5 του άρθρου 10 διαμορφώνεται
ως εξής:
«5. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης
από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο
ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων είναι άμεσα απαιτητό:
α) Το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν
τήρησε τους όρους της παρούσας ή
β) το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού
από το χορηγηθέν,
εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου
καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για την επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης:
α) Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όρια μεγέθους που
δηλώθηκαν στην αίτηση χορήγησης της επιστρεπτέας
προκαταβολής, εντός των προθεσμιών της παρ. 2, με την
επιφύλαξη της ανταπόκρισης των Δικαστηρίων εντός
ΟΣΔΔΥ-ΠΠ από τα οποία το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας έχει αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως
και
β) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει
τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε3) φορολογικού
έτους 2019 και 2020, έως την 31.3.2022, εφόσον είχε κατά
νόμο υποχρέωση να τις υποβάλει.
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Στην περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε εκ
των κοινών αποφάσεων ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β’ 1645),
ΓΔΟΥ148/3.7.2020 (Β’ 2729), ΓΔΟΥ233/10.11.2020
(Β’ 4471), ΓΔΟΥ281/13.11.2020 (Β’ 5047), ΓΔΟΥ19/
25.1.2021 (Β’ 236), ΓΔΟΥ232/1.3.2021 (Β’ 804) και
ΓΔΟΥ420/23.4.2021 (Β’ 1689), νοείται ότι εκπληρώνεται
η υποχρέωση υποβολής στο πλαίσιο της παρούσας.
Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ο νόμιμος τίτλος
είσπραξης του επιστρεπτέου ποσού και η σχετική ταυτότητα οφειλής και από τον έλεγχο προκύψει ότι:
α) Η επιχείρηση δεν ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης
το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με
την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), από
τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και ταυτόχρονα
εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης εντόκως, ως
αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό. Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης δεν
επιστρέφονται αλλά πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από το νέο τίτλο είσπραξης.
β) Η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού
ενίσχυσης, υπολογίζεται από την ΑΑΔΕ το αχρεωστήτως
καταβληθέν ποσό που έλαβε ο δικαιούχος. Για το μέρος
του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εκδίδεται από
την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών Ατομικό Φύλλο
Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) για την μείωση της αρχικής βεβαίωσης
επιστρεπτέου ποσού, διατηρώντας τον αριθμό των υπολειπόμενων δόσεων, και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του εντόκως. Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση του ΑΦΕΚ
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προκύπτει εξόφληση του αρχικού τίτλου είσπραξης, το
υπερβάλλον ποσό που τυχόν καταβλήθηκε έναντι του αρχικού τίτλου είσπραξης δεν επιστρέφεται αλλά πιστώνεται
στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.
Στις περιπτώσεις α και β η επιχείρηση δεν δικαιούται
την έκπτωση της εφάπαξ καταβολής της παρ. 3 του άρθρου 9 για κανένα καταβαλλόμενο ποσό.
Για τη βεβαίωση και έκδοση ταυτότητας οφειλής των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 10Α. Ο υπολογισμός των τόκων
ανάκτησης γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της
ενίσχυσης.»
5. Στο Παράρτημα ΙΙ.Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ η φράση «ως την 31η Δεκεμβρίου 2021» διαγράφεται.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2022
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