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1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504/2021( ΦΕΚ Β2236/29.5.2021) «Διαδικασία υποβολής
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή
επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο
ως και Δεκέμβριο 2020»

1.1

Επιχειρήσεις που δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων
δαπανών, για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, για το διάστημα από 1η Απριλίου 2020
ως και 31 Δεκεμβρίου 2020, μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την
31η Δεκεμβρίου 2021, για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021
που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή και
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η
Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 υποβάλλουν μέσω της διαδικτυακής
ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι κάτωθι επιχειρήσεις :
α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι Οργανισμοί
Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους «Υπηρεσίες
χιονοδρομικού κέντρου» (ΚΑΔ 93.29.19.07) και «Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και
ιαματικών πηγών» (ΚΑΔ 96.04.10.04).
β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών,
καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες πληρούν
σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
αα) έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως,
ββ) απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο (2)
εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η
Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021, σύμφωνα
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με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ,
γγ) είχαν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 έναν από τους περιγραφόμενους
στο Παράρτημα Ι, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504/2021, ή
των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ΚΑΔ
δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα I, όπως
αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους
2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις
31 Δεκεμβρίου 2020,
δδ) έχουν υποβάλει, τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά
νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:
i) τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, έως και
την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504/2021,
ii) τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020, έως και
την προθεσμία της παρ. 7 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504/2021, εφόσον τηρούν
διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου,
iii) όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ια-νουαρίου 2019 μέχρι
την 31η Μαρτίου 2021, έως και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη
ισχύος της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504/2021,
εε) δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά, όπως
αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών
δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ' όλη την περίοδο αυτή,
στστ) δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ισχύος της ΚΥΑ ΓΔΟΥ
504/2021, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια
ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΓΔΕ
ΠΟΛ.1200/2015 απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
(εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο
της ΑΑΔΕ,
ζζ) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.
4488/2017 (Α' 137),
ηη) είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων,
θθ) έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020,
ιι) είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους ή είναι μικρομεσαίες
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επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού
651/2014, μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες.
2. Από τις επιχειρήσεις της παρ. 1 εξαιρούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που αποτελούν αμιγώς
δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές
επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές
επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί
όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.
3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της παρ. 1 οι
οποίες δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του
Κανονισμού υπ' αρ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους
προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια
του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση
ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, υπό την
προϋπόθεση ότι:
α) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία
αφερεγγυότητας και
β) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή
λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται
ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
4. Προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
του φορολογικού έτους 2020 εντός της προθεσμίας της παρ. 1.2 και πριν την υποβολή
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επισημαίνεται, ότι για τα ΝΠ – οντότητες προαπαιτούμενη
είναι η υποβολή του εντύπου Ε3 φορ. έτους 2020.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν διαφορετική διαχειριστική χρήση από τη
διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, να έχουν υποβάλλει, τη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019 εντός της προθεσμίας της παρ.
1.2 και πριν την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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5. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ και η είσοδος
σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.
6. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η
επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην
επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ.

1.2 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 17 Ιουνίου 2021.
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2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
2.1 Πρόσβαση στην εφαρμογή
Προκειμένου να εισέλθετε στην εφαρμογή ακολουθείτε της εξής διαδρομή μέσω του
διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε.:


Αρχική Σελίδα// myBusinessSupport



URL https://www.aade.gr/mybusinesssupport

Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ.
Η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.
Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για την ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας
προκαταβολής εισέρχεστε στην πλατφόρμα myBusinessSupport, επιλέγετε «Επιδότηση
Παγίων Δαπανών Εκδήλωση ενδιαφέροντος» και εισέρχεστε στην πλατφόρμα.

2.2 Λειτουργικότητα εφαρμογής
Η σελίδα της εφαρμογής στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. είναι η παρακάτω. Για την
είσοδο ο ενδιαφερόμενος επιλέγει «Οι εφαρμογές μου»
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Εικόνα 1 Είσοδος στην πλατφόρμα “mybusinessSupport”

Στη συνέχεια κατευθύνεστε στην οθόνη «Οι Εφαρμογές μου» και έπειτα «Επιδότηση Παγίων
Δαπανών Εκδήλωση ενδιαφέροντος»

Εικόνα 2 Οθόνη εφαρμογών

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή «Επιδότηση Παγίων Δαπανών Εκδήλωση ενδιαφέροντος»
κατευθύνεστε στην παρακάτω οθόνη
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Εικόνα 3 Οθόνη υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται:
1. Στον Πίνακα με τίτλο «Στοιχεία Μητρώου» προσυμπληρωμένα τα στοιχεία
μητρώου της επιχείρησης, όπως αυτά τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.
2. Το πεδίο «Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης πιστοποιώ την ακρίβεια των
δηλούμενων στοιχείων και συναινώ στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων
της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων», το οποίο επιλέγεται
κλικάροντας το αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Η επιλογή του πεδίου είναι
υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης.
3. Πεδίο «Ιστορικότητα» στο οποίο εμφανίζεται το ιστορικό της αίτησης.
4. Το πεδίο «Εκδηλώνω ενδιαφέρον για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή
Επιδότησης Παγίων Δαπανών», το οποίο επιλέγεται κλικάροντας το αντίστοιχο
τετραγωνίδιο.
5. Το πεδίο «Υποβολή αίτησης» το οποίο επιλέγεται για να ολοκληρωθεί η αίτηση.

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει απλά να κάνετε κλικ στο πεδίο «Υποβολή αίτησης».
 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε την αίτηση αποεπιλέγετε το τετραγωνίδιο
«Εκδηλώνω ενδιαφέρον για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιδότηση Παγίων
Δαπανών» και επιλέγετε «Υποβολή αίτησης».
Σε περίπτωση επιτυχούς καταχώρησης της αίτησης εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:
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Εικόνα 4 Επιτυχής αποθήκευση δήλωσης
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