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Θεσσαλονίκη, 05-04-2020

Προς:

- Υπουργό Οικονομικών κ. Xρήστο Σταικούρα

- Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη

- Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

- Υφυπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

Κοινοποίηση:

Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΣΦΥΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Κύριοι Υπουργοί,

Όπου κι αν κοιτάξουμε γύρω μας βλέπουμε το λογότυπο «Μένουμε Σπίτι» που προωθεί το
Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και των μέτρων για

1/4

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΝΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Κυριακή, 05 Απρίλιος 2020 10:34 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 05 Απρίλιος 2020 10:47

την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19.

Η καμπάνια αυτή παρακινεί τους πολίτες να μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις
μετακινήσεις τους και να παραμείνουν σπίτι, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες περαιτέρω
εξάπλωσης της επικίνδυνης επιδημίας που ενέσκηψε και στην χώρα μας.

Οι προτροπές και οι οδηγίες της πιο πάνω καμπάνιας όμως δεν ισχύουν για τον
επαγγελματικό μας κλάδο. Είναι γνωστό ότι από τα γραφεία μας εξυπηρετείται το 97% των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνεπώς ο ρόλος και η συμβολή μας είναι κομβικής
σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση όλων των μέτρων στήριξης που λαμβάνονται. Όμως τα
αρμόδια Υπουργεία αντί να προσδιορίσουν ένα ευέλικτο χρονοδιάγραμμα καταληκτικών
ημερομηνιών για σημαντικές δηλωτικές υποχρεώσεις, έρχονται και επιβαρύνουν την
κατάσταση προσθέτοντας συνεχώς και άλλες, χωρίς μάλιστα να εκδίδουν σαφείς οδηγίες
και να δίνουν επεξηγήσεις.

Στις ηλεκτρονικές εφαρμογές που «τρέχουν» στην περίοδο αυτή και που πρέπει να
συμπληρωθούν με δεδομένα, προστέθηκε μία ακόμη. Είναι η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την
υποδοχή αιτήσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων στην ενίσχυση με την μορφή της
επιστρεπτέας προκαταβολής (ΚΥΑ Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης Α.
1076/2-4-2020, ΦΕΚ Β ́ 1135).

Με την απόφαση αυτή καλούνται επιχειρήσεις να προβούν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος και
να υποβάλλουν στοιχεία χωρίς:
- Nα είναι γνωστοί βασικοί όροι της χρηματοδότησης αυτής, όπως το επιτόκιο, το ύψος
που αυτή μπορεί να ανέλθει, οι προυποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για τη λήψη της και
κατά τη διάρκεια της εξοφλήσεως.
- Ακόμη και για την αναφερθείσα, σε δελτίο τύπου, ρήτρα διατήρησης των θέσεων
εργασίας, δεν διευκρινίζεται το βάθος χρόνου εφαρμογής της.

Επιπλέον καθορίζεται πέρας χρόνου υποβολής για την εκδήλωση ενδιαφέροντος η 10η
Απριλίου 2020, χρονικό διάστημα που είναι εξωπραγματικό στην παρούσα κατάσταση
γιατί:
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1. Εντός της επόμενης εβδομάδας λήγουν και άλλες προθεσμίες συμπλήρωσης
δεδομένων σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες υλοποίησης μέτρων. Οι προθεσμίες που θέτουν
πλέον τα αρμόδια υπουργεία έχουν γίνει βρόγχος στο λαιμό των συναδέλφων
επαγγελματιών , οι οποίοι, υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, έχουν φθάσει στα όριά τους
δίνοντας όλες αυτές τις μέρες την μάχη για την στήριξη των επιχειρήσεων και των
εργαζομένων.
2. Ο προσδιορισμός των εσόδων για τις επιχειρήσεις απαιτεί επεξεργασία, καταχώρηση
και έλεγχο παραστατικών. Οι επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ υποβάλλουν
περιοδική δήλωση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από το τρίμηνο ή
μήνα αναφοράς. Σήμερα υπάρχουν επιχειρήσεις κλειστές, επιχειρήσεις που
υπολειτουργούν , υφίσταται δυσκολία στις μετακινήσεις και στην διακίνηση, επεξεργασία ,
καταχώρηση και έλεγχο των σχετικών παραστατικών. Eπιπλέον και με βάση τον
Ν4308/2014 οι προθεσμίες ενημέρωσης των βιβλίων δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις των
προθεσμιών που αναγράφονται στην ΚΥΑ. Για ποιο λόγο νομίζετε ότι υπό τις παρούσες
συνθήκες μέχρι την 10η Απριλίου μπορεί με ασφάλεια να προσδιορίζονται τα φορολογητέα
έσοδα των μηνών από Ιανουάριο έως και Μάρτιο; Επίσης γιατί νομίζετε ότι αυτό είναι
εφικτό να γίνεται για κάθε μήνα από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο, έως την δέκατη μέρα
του επόμενου μήνα;
3. Ομοίως για τις εκτός ΦΠΑ επιχειρήσεις και για τους ίδιους λόγους είναι ανέφικτο έως
τις 10 Απριλίου να συμπληρωθεί δήλωση Ε3 ή να συνταχθούν οικονομικές καταστάσεις. Οι
ίδιες δυσχέρειες υφίστανται για τον ακριβή υπολογισμό των ανά μήνα εσόδων εντός του
2020 στις ζητούμενες από την ΚΥΑ προθεσμίες.

Λαμβανομένων υπόψη όλων των παραπάνω δυσκολιών που υπάρχουν εξαιτίας της
πρωτόγνωρης καταστάσεως που αντιμετωπίζουμε και με στόχο την εξυπηρέτηση των
επιχειρήσεων που επιθυμούν να κάνουν χρήση του μέτρου αυτού, αλλά και των συναδέλφων
οικονομολόγων-λογιστών που τις υποστηρίζουν σας καλούμε να ορίσετε ως καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της δηλώσεως που προβλέπει η απόφαση 1076/2-4-2020 την 30η
Απριλίου 2020. Επίσης η προθεσμία ανάρτησης των ακαθαρίστων εσόδων για τους μήνες
από Απρίλιο έως Δεκέμβριο να τροποποιηθούν και να προσεγγίσουν αυτές του χρόνου
ενημέρωσης των βιβλίων των επιχειρήσεων με βάση τον Ν4308/2014.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γραμματέας

ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η Γενική

ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
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