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Συχνές Ερωτήσεις για τα Προγράμματα: 

"Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών και
Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ" και 

"Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς
πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών"

 

    1.  Σε περίπτωση που μία επιχείρηση υποβάλει αίτηση για ένταξη στα προγράμματα και
κατά την προηγούμενη διαχειριστική χρήση δεν απασχολούσε προσωπικό και ως εκ τούτου
δεν υποχρεούταν σε υποβολή του εντύπου Ε7 τότε τι υποβάλει;   Απάντηση:
  Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν απασχολούσε προσωπικό τότε θα υποβάλλεται από
την επιχείρηση υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία, μεταξύ άλλων,
θα δηλώνει υπεύθυνα ότι κατά την προηγούμενη διαχειριστική χρήση δεν απασχολούσε
προσωπικό.   
    2. Επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό και δεν έχει υποχρέωση υποβολής εντύπου Ε7,
τι έγγραφο υποβάλει;   Απάντηση:
  Στην περίπτωση αυτή  η επιχείρηση θα προσκομίσει αντί του Εντύπου Ε7 αντίστοιχης
αποδεικτικής αξίας έγγραφο, και θα συνυποβάλει και υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται
ότι δεν είχε υποχρέωση σύμφωνα με  νόμο υποβολής του εντύπου Ε7.  
    3. (Πρόγραμμα για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και
υπηρεσιών)Τι είδους φορολογική ενημερότητα θα προσκομίζουν οι επιχειρήσεις στις 
Τράπεζες; Για είσπραξη χρημάτων; Για κάθε νόμιμη χρήση; Σε περίπτωση που αναγράφεται
παρακράτηση τι γίνεται; Λαμβάνεται υπόψη το γεγονός της παρακράτησης ;   Απάντ
ηση:
  Κατά την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου από την Τράπεζα θα πρέπει, μεταξύ άλλων,
η επιχείρηση να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη. Προς τούτου θα ζητείται από
τις επιχειρήσεις  η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Δεν
ενδιαφέρει για ποια χρήση. 

Στην περίπτωση όμως προσκόμισης φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας με
τον όρο της παρακράτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του οδηγού, καταρχήν η επιχείρηση
δεν είναι επιλέξιμη. 

Όμως εάν το ποσό  της παρακράτησης εξυπηρετηθεί από άλλη πηγή εκτός του ποσού
του δανείου, το οποίο ολόκληρο προορίζεται για την κάλυψη των παραστατικών, τότε
δύναται η επιχείρηση να ενταχθεί στο πρόγραμμα. 

Επομένως, κατά την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου θα πρέπει να έχει ήδη
εξοφληθεί το ποσόν της τυχόν παρακράτησης. 
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    4.  Τα έντυπα Ε3 , Ε7 καθώς και η βεβαίωση έναρξης εργασιών (όταν απαιτείται)  πρέπει
να είναι επικυρωμένα;  Απάντηση:
  Δεν απαιτείται  
    5.  Επιχειρήσεις με υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση, τα οικονομικά τους μεγέθη θα
οριοθετούνται κατ' έτος με υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης;   Απάντηση:
  Όχι. Για επιχειρήσεις με Γ’ Κατηγορίας Βιβλία που έχουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική
χρήση δύνανται να υπαχθούν στο παρόν πρόγραμμα προσκομίζοντας αντί του εντύπου Ε3
άλλα στοιχεία αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας όπως π.χ. Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ,
Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής κ.λπ. Προκειμένου να υπολογισθεί ο ετήσιος κύκλος εργασιών
αυτών των επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα έως την 31-12, η τράπεζα θα κάνει
αναγωγή του κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση, κάνοντας χρήση των προσκομισθέντων
στοιχείων της επιχείρησης. 
    6.  Είναι τελικώς επιλέξιμες για ένταξη επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ;   Απάντηση:
  Ναι, είναι  επιλέξιμες για ένταξη.  Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
τομέα των οδικών μεταφορών ως ανώτατο ποσό δημόσιας χρηματοδότησης (ενίσχυση
ήσσονος σημασίας - de minimis) που μπορεί να λάβει εντός περιόδου τριών οικονομικών
ετών, ορίζεται το ποσό  100.000 €. Ειδικότερα, οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει
καθεστώτος εγγυήσεων σε μη προβληματικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
τομέα των οδικών μεταφορών λογίζονται ως διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
εφόσον το καλυπτόμενο από την εγγύηση μέρος του υποκείμενου δανείου που παρέχεται
βάσει του οικείου καθεστώτος δεν υπερβαίνει τις 750.000 € ανά επιχείρηση. 
    7.   Είναι τελικώς επιλέξιμες για ένταξη επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με
εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή κράτη μέλη;    Απάντηση:
  Είναι επιλέξιμες για ένταξη διότι η ενίσχυση συνίσταται στην κάλυψη φορολογικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων ή στην κάλυψη αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και
υπηρεσιών, οπότε δεν έχουν καμία σχέση με ενισχύσεις που συνδέονται με τη δημιουργία
και τη λειτουργία δικτύου διανομής, με εξαγόμενες ποσότητες. ή με άλλες τρέχουσες
δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα. 
    8. Εντάσσονται οι επιχειρήσεις που τηρούν Λογιστικά Βιβλία Α κατηγορίας ( Βιβλίο
Αγορών );  Απάντηση:
  Ναι, δύναται να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου κατηγορίας τηρούμενων
βιβλίων του ΚΒΣ. 
    9.  Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, εντάσσονται στα προγράμματα;    Απάντηση:
  Ναι, δύναται να ενταχθούν. 
    10.  Επιχείρηση η οποία είναι θυγατρική ομίλου αλλοδαπής επιχείρησης, έχει έδρα όμως
την Ελλάδα και φορολογείται στην Ελλάδα, υπάγεται στη δράση;   Απάντηση:
  Εφόσον,  έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια, φορολογείται στην Ελλάδα (που σημαίνει
ότι διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) και  τηρείται, μεταξύ άλλων, το κριτήριο της
ανεξαρτησίας τότε δύναται να υπαχθεί στη δράση.   
    11.  Επιχείρηση με μικτή δραστηριότητα, ήτοι επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην
πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (μη επιλέξιμη δραστηριότητα) καθώς και στον
τριτογενή τομέα (επιλέξιμη δραστηριότητα), εντάσσεται ή όχι;   Απάντηση:
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  Στις ανωτέρω περιπτώσεις μικτής δραστηριότητας για την επιλεξιμότητα ή μη θα
λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα της τελευταίας
κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης. Εφόσον τα έσοδα από την δραστηριότητα του τριτογενή
τομέα είναι μεγαλύτερα τότε η επιχείρηση δύναται να υπαχθεί, εφόσον τηρούνται και οι
λοιπές προϋποθέσεις ένταξης. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι οι δαπάνες για τις
οποίες χορηγείται η εγγύηση και κατ’ επέκταση το δάνειο, να συνδέονται αποκλειστικά με
την επιλέξιμη δραστηριότητα.  
    12.   Επιχείρηση που εμφανίζει δυσμενή στοιχεία στον Τειρεσία δύναται να υπαχθεί ή
μη;   Απάντηση:
  Η ύπαρξη ή μη δυσμενών στοιχείων στον Τειρεσία καθώς και η εν γένει αξιολόγηση αυτών,
είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των τραπεζών.  
    13. Επιχείρηση που έχει λάβει εγγύηση ή/και επιδότηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας για
προηγούμενες δράσεις, δύναται να υποβάλει αίτηση για ένταξη στα νέα προγράμματα;   
Απάντηση:
  - Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνειο για Κεφάλαιο Κίνησης μέσω
της Α’ Φάσης του Προγράμματος «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων για Κεφάλαιο
Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ», καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις που απασχολούν 10 ΕΜΕ (Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας) και άνω και έχουν λάβει την έγκριση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την ένταξή
τους στην Β’ Φάση του Προγράμματος «Εγγύηση Δανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ».  

- Δεν είναι επιλέξιμες οι Επιχειρήσεις που έχουν  λάβει εγγυημένο από την ΤΕΜΠΜΕ
δάνειο και εμφανίζουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από την ΤΕΜΠΜΕ
ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αποπληρωμή του δανείου αυτού.   
    14. Πως υπολογίζονται οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) από το έντυπο Ε7 για
άτομα που δεν εργάσθηκαν ολόκληρο το έτος ή εργάσθηκαν με μερική απασχόληση και
ειδικότερα άτομα που εργάσθηκαν με μειωμένο ωράριο;   Απάντηση:
   Σύμφωνα με τον οδηγό, ο αριθμός των εργαζομένων σε Ε.Μ.Ε., που θα ελεγχθεί ως προς
τη συμβατότητά του με τα όρια του Οδηγού Εφαρμογής, θα εξαχθεί διαιρώντας το συνολικό
αριθμό ημερομισθίων του συνόλου του προσωπικού (βλ. στήλη 7 ''Σύνολο Ημερών'' στο
έντυπο Ε7) με το 300 (όπου 300=25x12 είναι το ισοδύναμο της πλήρους απασχόλησης ενός
εργαζομένου για ένα έτος). Παράδειγμα: Αν η επιχείρηση έχει 4 εργαζόμενους με 300
ημερομίσθια (πλήρη απασχόληση) και 4 εργαζόμενους με 125 ημερομίσθια (μερική
απασχόληση) γιατί εργάστηκαν μόνο 5 μήνες, έχει σύνολο [(4x300) + (4 x 125)] = 1.700 και
άρα αριθμό προσωπικού = 1.700/300 =5,66 Ε.Μ.Ε. Ο αριθμός των εργαζομένων σε ΕΜΕ έχει
να κάνει μόνο με τις ημέρες εργασίας κάθε εργαζομένου και όχι με το ωράριο εργασίας του.
Στο έντυπο Ε7 και ειδικότερα στη στήλη (7) ''Σύνολο ημερών '' αναγράφονται οι ημέρες που
εργάσθηκε κάθε εργαζόμενος συνολικά, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη στήλη
(6). Συγκεκριμένα αναγράφονται οι αναγνωρισμένες ασφαλιστικά ημέρες εργασίας.  
    15.  Πότε μία επιχείρηση θεωρείται ανεξάρτητη προκειμένου να δύναται να υπαχθεί;  Α
πάντηση:
   ‘’Ανεξάρτητη επιχείρηση" είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως
συνεργαζόμενη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη
επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3. του Ορισμού της Ε.Κ. 361/2003 στις οποίες
παραγράφους γίνεται αναλυτική περιγραφή περιπτώσεων, όπου και παραπέμπουμε (βλ.
παράρτημα Ι Οδηγού) προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων    
    16.      Ομόρρυθμη Εταιρεία  έχει δύο εταίρους με ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου
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στο εταιρικό της κεφάλαιο 50%. Ο ένας εκ των εταίρων της διατηρεί ατομική επιχείρηση.
Και οι δύο επιχειρήσεις επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα καθόσον διαθέτουν τις
προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Οδηγό Εφαρμογής.  Τίθεται ή όχι ζήτημα αποκλεισμού
τους ως ¨μη ανεξάρτητες»; 

Απάντηση:
 Η Ατομική Επιχείρηση δεν έχει κώλυμα ένταξης. Αντιθέτως για την Ο.Ε., με βάση τα
ανωτέρω αναφερόμενα, υφίστανται κώλυμα ένταξης , εκτός αν υπάγεται στις εξαιρέσεις
του κοινοτικού ορισμού ως αυτός αποτυπώνεται στον Οδηγό Εφαρμογής.  
    17.  Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών ή
οπουδήποτε αλλού και ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με την εμπορία
οπωροκηπευτικών προϊόντων και φρούτων, μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα;   
Απάντηση:
 Εφόσον η δραστηριότητα των ως άνω επιχειρήσεων είναι αποκλειστικά η εμπορία
οπωροκηπευτικών προϊόντων και φρούτων (και δεν έχουν καμία σχέση με την παραγωγική
διαδικασία των ανωτέρω ούτε είναι πρωτογενείς παραγωγοί),δύναται να υπαχθούν στο
Πρόγραμμα  εφόσον τηρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις ένταξης.  
    18.  Στην υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης  θα πρέπει απαραίτητα μαζί με την
υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου να τίθεται και η σφραγίδα της επιχείρησης;  Απ
άντηση:
 Ναι.  
    19.   Αν μια επιχείρηση έχει διακόψει  τις  εργασίες της αλλά οφείλει στην εφορία ή/και
στα ασφαλιστικά ταμεία μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για την κάλυψη ασφαλιστικών
και φορολογικών υποχρεώσεων;   Απάντηση:
 Όχι, διότι το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες  μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις   
    20.     Πότε μια επιχείρηση θεωρείται προβληματική;   Απάντηση:
 Σύμφωνα με τον Οδηγό εφαρμογής των προγραμμάτων δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις
που χαρακτηρίζονται προβληματικές κατά την έννοια των κατευθυντήριων γραμμών για τις
προβληματικές επιχειρήσεις ΕΕ C244/1-10-2004. Ειδικότερα με γνώμονα και τον  Κανονισμό
ΕΚ 800/2008 (Γενικός Κανονισμός απαλλαγής)  μια ΜΜΕ θεωρείται προβληματική
επιχείρηση όταν πληροί τους ακόλουθους όρους:  

α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω
από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου
αυτού έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή 

β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν
απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό
του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το
ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα
τελευταίων μηνών, ή 

 γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις
προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική
διαδικασία. 

 Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι είναι προβληματικές αναφορικά με το εν λόγω
διάστημα, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ).  
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    21.   Σε περίπτωση που το νόμιμο παραστατικό/ προσφορά ή προτιμολόγιο που
προσκομίζεται στην Τράπεζα είναι αξίας € 400.000 (πλεον ΦΠΑ) ήτοι ξεπερνά το ανώτατο
ποσό δανείου που είναι  300.000€, είναι επιλέξιμο για ένταξη στο πρόγραμμα κάλυψης
δαπανών αγοράς  πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών;   Απάντηση:
 Στην ανωτέρω περίπτωση το νόμιμο παραστατικό / προσφορά ή προτιμολόγιο είναι
επιλέξιμο μόνο για ποσό μέχρι  € 300.000 και υπό τον πρόσθετο όρο ότι θα εξοφληθεί το
παραστατικό στο σύνολό του ταυτόχρονα με την λήψη του δανείου δηλαδή η επιχείρηση
εκτός από τον αναλογούντα / οφειλόμενο ΦΠΑ θα πρέπει να καταβάλει στην τράπεζα και
την αντίστοιχη διαφορά ήτοι € 100.000(400.000-300.000) , ώστε να εξοφληθεί πλήρως το
σχετικό παραστατικό. 
    22.   Τι γίνεται σε περίπτωση που τα τελικώς προσκομιζόμενα νόμιμα παραστατικά για
την εκταμίευση του δανείου υπερβαίνουν σε αξία τις ήδη υποβληθείσες προσφορές
προμηθευτών εξωτερικού, με βάση τις οποίες εγκρίθηκε το δάνειο ;              Απάντ
ηση:
 Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Οδηγού του προγράμματος θα πρέπει
να επιστραφεί η Πράξη Εγγύησης και να υποβληθεί νέο αίτημα στην Τράπεζα και στην
ΤΕΜΠΜΕ αντίστοιχα  
    23.  Τι γίνεται στην περίπτωση που το εγκριθέν ποσό του δανείου από την Τράπεζα
υπολείπεται της  αξίας των προσκομισθέντων παραστατικών;   Απάντηση:
 Α) Στην περίπτωση που προσκομίζεται ένα παραστατικό και η έγκριση του δανείου έχει
παρασχεθεί για ποσό μικρότερο από το παραστατικό τότε η επιχείρηση εκτός από τον
οφειλόμενο ΦΠΑ θα πρέπει να καταβάλει στην τράπεζα και την αντίστοιχη διαφορά, ώστε
να ξοφληθεί πλήρως το σχετικό παραστατικό Β) Σε περίπτωση που προσκομίζονται
περισσότερα του ενός παραστατικά και η έγκριση του δανείου έχει παρασχεθεί για
μικρότερο ποσό, τότε η Τράπεζα σε συνεργασία με την επιχείρηση αποφασίζουν από κοινού
την επιλογή των προς χρηματοδότηση παραστατικών ώστε να εξοφλούνται πλήρως.  
    24.    Εάν μία επιχείρηση έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς ΔΟΥ ή/και Ασφαλιστικά Ταμεία, δύναται να ενταχθεί στο Πρόγραμμα για την κάλυψη
ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων;   Απάντηση:
 Η επιχείρηση δύναται να ενταχθεί εφόσον προσκομιστεί η αντίστοιχη βεβαίωση οφειλών
και τηρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις ένταξης.  
    25.    Τι γίνεται με την έκπτωση που παρέχεται στα πρόσθετα τέλη από τα ασφαλιστικά
ταμεία στις περιπτώσεις εξόφλησης των οφειλών με εγγυημένο από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
δάνειο (Πρόγραμμα ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων) ;  Απάντηση:
 Για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα όσα αναγράφονται στην υπ’ αρ. 41/2010  εγκύκλιος
του ΙΚΑ  καθώς και στην υ
π’ αρ. 49/2010  εγκύκλιος του ΟΑΕΕ   
    26.   Ατομική επιχείρηση όπου ο φορέας αυτής έχει οφειλές στον οικείο οργανισμό
ασφάλισής του (π.χ. ΟΑΕΕ ) λόγω της επαγγελματικής του αυτής δραστηριότητας, δύναται
να ενταχθεί στο πρόγραμμα κάλυψης φορολογικών  και ασφαλιστικών υποχρεώσεων ;   
Απάντηση:
 Ναι, προκειμένου για οφειλές φορέων ατομικών επιχειρήσεων εφόσον τηρούνται και οι
λοιπές προϋποθέσεις  
    27.  Προσωπική εταιρεία  (π.χ Ο.Ε.,Ε.Ε.), όπου ένας ή περισσότεροι εκ των εταίρων

 5 / 9

pdf/eggyklios41.pdf
pdf/eggyklios41.pdf
pdf/eggyklios49.pdf
pdf/eggyklios49.pdf


Συχνές Ερωτήσεις για τα Νέα Προγράμματα
Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2010 17:10

αυτής,  έχει οφειλές στον οικείο οργανισμό ασφάλισής του (π.χ. ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ) λόγω της
επαγγελματικής του/τους αυτής δραστηριότητας, δύναται να υπαχθεί στο πρόγραμμα για
κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων;  Απάντηση:
 Ο εταίρος σαν φυσικό πρόσωπο δεν δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα διότι το
πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις.  Παρόλα αυτά, η επιχείρηση δύναται να
αιτηθεί δάνειο στην Τράπεζα για χρηματοδότηση των οφειλόμενων εισφορών προς τον
ΟΑΕΕ κλπ. του/των  εταίρου/ων. Σύμφωνα άλλωστε και με την υπ’ αριθμ. 49/2010 εγκύκλιο
ΟΑΕΕ  είναι επιτρεπτή η έκδοση βεβαίωσης προς τον ασφαλισμένο,  προκειμένου η
επιχείρηση να αιτηθεί δάνειο από τραπεζικό ίδρυμα για την κάλυψη ασφαλιστικών
υποχρεώσεων. Επίσης, στόχος του προγράμματος, μεταξύ άλλων, είναι η ανάπτυξη και
επέκταση της γενικής επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων καθώς και να
δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης μέσω
κάλυψης των υποχρεώσεων τους στις ΔΟΥ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και της έκδοσης
ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, που θα διευκολύνουν και τις συναλλαγές με
το Δημόσιο,   
    28.  Τι είδους Παροχή Υπηρεσιών θεωρείται επιλέξιμη για την ένταξη στο πρόγραμμα
για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών;  Απ
άντηση:
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Οδηγού ως παροχή υπηρεσίας θεωρείται κάθε πράξη που
δεν συνιστά παράδοση αγαθού. (όπως υπηρεσίες συμβούλου, λογιστικές υπηρεσίες,
υπηρεσίες διαφήμισης, υπηρεσίες ασφαλείας, υπηρεσίες καθαρισμού, συντήρησης κλπ.)   

Ως εκ τούτου, επιλέξιμες είναι δαπάνες που σχετίζονται τόσο με την παραγωγική –
εμπορική δραστηριότητα όσο και με την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης, με την
προϋπόθεση:  

α) να συνοδεύονται από σχετικό παραδοτέο,  
β) από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των συμβάσεων που έχουν κατατεθεί στις ΔΟΥ,

στις περιπτώσεις που προβλέπεται 
 γ) από νόμιμο παραστατικό και 
δ) να μην συνιστά άυλο πάγιο περιουσιακό στοιχείο σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία  
Επίσης, σύμφωνα με την παραγρ. 5.1 του οδηγού,  δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες και

παραστατικά σχετικές με πάγια στοιχεία της επιχείρησης   (π.χ. άυλα, εξοπλισμός,
μηχανήματα, οικόπεδα, ακίνητα, κλπ). Διευκρινίζεται ότι  δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες και
παραστατικά σχετικά και με προσθήκες, επεκτάσεις και βελτιώσεις επί των παγίων
στοιχείων της επιχείρησης.   
    29.   Είναι επιλέξιμες δαπάνες σχετικά με πληρωμή ενοικίων &  μισθών;   Απάντηση:
 Όχι δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες.  
    30.   Σε ποιες περιπτώσεις τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών θα συνοδεύονται από
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα συμβάσεων που έχουν κατατεθεί στις ΔΟΥ;  Απάντη
ση:
 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 5.1 του οδηγού ΄΄Τιμολόγια ή Δελτία Παροχής
Υπηρεσιών θα συνοδεύονται από επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των συμβάσεων που έχουν
κατατεθεί στις Δ.Ο.Υ. εφόσον προβλέπεται από σχετικές διατάξεις’’  
    31.  Σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών εξωτερικού, είναι πολύ σύνηθες,
κατά την έκδοση των προτιμολογίων να απαιτείται από τον προμηθευτή, προκειμένου να
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γίνει η παραγγελία, να καταβληθεί ένα μέρος της αξίας του τιμολογίου ως προκαταβολή. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, όταν κατά την εκταμίευση προσκομιστεί το οριστικό παραστατικό,
αυτό θα είναι εξοφλημένο κατά αυτό το μέρος. Μπορεί μέσω του προγράμματος να γίνει
εξόφληση μόνο του υπολοίπου; Απάντηση:
 Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Οδηγού του Προγράμματος (παράγραφος 6.1) είναι
δυνατή η εξόφληση του υπολοίπου χρεωστικού ποσού με τις εξής προϋποθέσεις: 

α)  η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει παραστατικό πληρωμής προκαταβολής
προς τον προμηθευτή σχετικά με τα συγκεκριμένα παραστατικά  

β)  η τράπεζα στο πεδίο «Τελικό Εκταμιευθέν Ποσό δανείου» θα συμπληρώσει ως
ποσό δανείου το υπολειπόμενο ποσό των παραστατικών που εξοφλείται
    32. Χρόνος υποβολής του Υποδείγματος 4  των Οδηγών Εφαρμογής από τις Τράπεζες
στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ   Απάντηση:
 Σύμφωνα με τις διατάξεις των Οδηγών εφαρμογής, το Υπόδειγμα 4 θα αποστέλλεται ανά
15ήμερο (ήτοι κάθε  15 και 30/31 έκαστου μηνός) και το αργότερο εντός 5 εργάσιμων
ημερών μετά το τέλος του αντίστοιχου 15ημέρου.  
    33.   Στην παράγραφο 5.2. Επιλέξιμες μορφές δανείων, αναφέρεται ότι «ως επιτόκιο
βάσης λαμβάνεται αυτό που ισχύει κατά την ημερομηνία εκταμίευσης και διατηρείται για 6
μήνες, μέχρι την επέτειο δόσης κεφαλαίου, όπου και ανανεώνεται στο τότε ισχύον.» Τι
ισχύει για την περίοδο χάριτος;   Απάντηση:
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Οδηγού  ως επιτόκιο βάσης κατά την διετή
περίοδο χάριτος, λαμβάνεται αυτό που ισχύει κατά την ημερομηνία εκταμίευσης και
διατηρείται για 6 μήνες μέχρι την «επέτειο δόσης κεφαλαίου» όπου και ανανεώνεται στο
τότε ισχύον.  
    34.   Στο πρόγραμμα που αφορά κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων
και υπηρεσιών, σε περίπτωση που το τελικά εκταμιευμένο ποσό είναι μικρότερο της
αρχικής έγκρισης, ποιο θα είναι το ποσό της προμήθειας που θα εισπραχθεί; Σε αυτή τη
περίπτωση, τι ισχύει για την πράξη εγγύησης η οποία θα αναγράφει διαφορετικό ποσό;    
Απάντηση:
 Στις περιπτώσεις που το εκταμιευθέν ποσό δανείου είναι μικρότερο από το αρχικώς
εγκριθέν ποσό δανείου όπως αυτό αναγράφεται στην σχετική Πράξη Εγγύησης, τότε
παράλληλα με την συμπλήρωση του πεδίου Τελικό Ποσό Δανείου, θα διορθώνεται από την
τράπεζα χειρόγραφα το ποσό προμήθειας και θα υπογράφεται η διόρθωση τόσο από την
τράπεζα όσο και από την επιχείρηση. Ακολούθως, στο Υπόδειγμα 4 που αποστέλλεται από
την Τράπεζα στην ΤΕΜΠΜΕ θα πρέπει να συμπληρώνεται το τελικό ποσό δανείου και η 
προμήθεια που αναλογεί στο εκταμιευθέν ποσό δανείου.  
    35.   Είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οι ελεύθεροι επαγγελματίες; Πως μπορεί να
διαπιστωθεί από τα στοιχεία που προσκομίζονται;  Απάντηση:
 Σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγών δεν είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οι
ελεύθεροι επαγγελματίες-ατομικές επιχειρήσεις.  Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί προκειμένου
για ελεύθερους  επαγγελματίες - ατομική επιχείρηση, μεταξύ άλλων,  από το Έντυπο Ε3
Πίνακας ΣΤ περίπτωση δ,ζ,η (πεδία ελεύθερων επαγγελματιών) σε συνδυασμό με τα ΚΑΔ
2008  και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.2238/94  
    36.   Σε αρκετά Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης
φόρου βάσει σχετικών διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος.  Σε αυτή την περίπτωση το
ποσό δανείου και κατ’ επέκταση η δίγραμμη επιταγή που θα εκδοθεί θα συμπεριλάβει ή όχι
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το ποσό της παρακράτησης;  Απάντηση:
  Σύμφωνα με την παράγραφο 5.4 του οδηγού ορίζεται ότι  ‘’ Η Τράπεζα με την είσπραξη του
αναλογούντος ΦΠΑ θα πρέπει να εκδίδει μία συνολική δίγραμμη επιταγή για κάθε
προμηθευτή που θα εξοφλεί πλήρως τα σχετικά παραστατικά (εξαιρούνται οι κρατήσεις
βάσει προβλεπόμενων διατάξεων π.χ παρακράτηση φόρου)’’ Για την κατανόηση των
ανωτέρω δίδεται το ακόλουθο παράδειγμα:   Πχ.  Η επιχείρηση Α αιτείται δάνειο για λήψη
παροχής υπηρεσίας από την επιχείρηση Β (εκδότης του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και
προμηθευτής της Α) Στο ΤΠΥ  αναγράφεται καθαρή αξία € 1.000, ΦΠΑ € 210 και
παρακράτηση φόρου (20%) € 200 Στην ανωτέρω περίπτωση δύναται να εγκριθεί δάνειο για
€ 1000,  όση είναι η και η καθαρή αξία του παραστατικού. 

Ακολούθως θα εκδοθούν 2 δίγραμμες επιταγές ως εξής:  
- 1 επιταγή (σε διαταγή του προμηθευτή) θα εκδοθεί για συνολικό ποσό   € 1010 ήτοι

καθαρή αξία  € 800 + ΦΠΑ (που θα καταβάλει η ίδια η επιχείρηση Α στην Τράπεζα)  € 210    
και 

- 1 επιταγή (σε διαταγή  ΔΟΥ) θα εκδοθεί για συνολικό ποσό € 200, που αφορά την
παρακράτηση φόρου 20%,  προκειμένου η επιχείρηση Α, ως οφείλει, να αποδώσει στην
οικεία ΔΟΥ τον παρακρατούμενο φόρο.   
    37.   Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την εμπορία οινοπνευματούχων
εμπορευμάτων,  κατά την αγορά τους από τον προμηθευτή αυτά επιβαρύνονται εκτός από
ΦΠΑ και με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Είναι επιλέξιμος ο ανωτέρω ΕΦΚ για
χρηματοδότηση; 

Απάντηση:
 Σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 του οδηγού δεν είναι αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, μεταξύ
άλλων, ο ΦΠΑ , τα τέλη και οι λοιποί φόροι.  Ως εκ τούτου ο ανωτέρω ΕΦΚ δεν είναι
επιλέξιμη δαπάνη.  
    38.  Σύμφωνα με την παραγρ. 10 του οδηγού ‘’ Τα αρμόδια τμήματα των τραπεζών θα
ενημερώνουν την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία είσπραξης των
εξασφαλίσεων’’. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε  κάθε πότε απαιτείται τέτοια ενημέρωση;
Απάντηση:
Τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο ήτοι κάθε 30/6 και 31/12  
    39.  Στην παράγραφο 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής αναφέρεται ότι για τις «υπό σύσταση»
και «νεοσύστατες» επιχειρήσεις, εφόσον αυτές δεν έχουν υποβάλει ακόμα έντυπο Ε3, τότε
θα υποβάλλουν αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει ότι ο
προβλεπόμενος ετήσιος κύκλος εργασιών κατά το έτος  υποβολής της αίτησης δεν θα
υπερβεί τα 10 εκ.€. Στις περιπτώσεις που η αιτούσα επιχείρηση δεν διαθέτει κάποιο
έγγραφο από το οποίο να τεκμαίρεται ο προβλεπόμενος κύκλος εργασιών της, τι θα
υποβάλει; 

Απάντηση:
 Στις περιπτώσεις που η αιτούσα επιχείρηση δεν διαθέτει οποιοδήποτε έγγραφο από το
οποίο να τεκμαίρεται ότι ο προβλεπόμενος ετήσιος κύκλος εργασιών της κατά το έτος
υποβολής δεν θα υπερβεί τα € 10 εκ., τότε και μόνο τότε αρκεί να υποβάλει στην τράπεζα 
Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/86 περί τούτου.  
    40.   Σύμφωνα με τον οδηγό ‘’ Με την καταβολή των ποσών στους προμηθευτές, το
αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω δίγραμμης επιταγής, η
ΜΕ/ΠΜΕ υποχρεούται και οφείλει να λάβει από τον προμηθευτή σχετική εξοφλητική
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απόδειξη είσπραξης και να την προσκομίσει στην Τράπεζα, η οποία την τηρεί στο δανειακό
φάκελο Στην περίπτωση προμηθευτή εξωτερικού τι γίνεται;     Απάντηση:
Στην περίπτωση προμηθευτή εξωτερικού  αντί της εξοφλητικής απόδειξης είσπραξης
μπορεί η επιχείρηση να προσκομίσει σχετικό έμβασμα ή άλλο έγγραφο ίσης αποδεικτικής
ισχύος.   
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