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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141810, fax: 210 5227300 

  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2022  
Αρ. Πρωτ.: Φ/1/5087 

 

 

Προς:  
 
-Υπουργό Οικονομικών  
κ. Χρήστο Σταϊκούρα 
 
-Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
κ. Άδωνι Γεωργιάδη 
 
-Αν. Υπουργό Οικονομικών 
κ. Θόδωρο Σκυλακάκη 
 
-Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
κ. Ιωάννη Τσακίρη 
 
Κοιν.: Διοικητή ΑΑΔΕ 
κ. Γεώργιο Πιτσιλή 
 

 

 

Θέμα: Απόρριψη ποσών Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις. 

 

Με το δελτίο τύπου της 7ης Νοεμβρίου 2022, ανακοινώθηκε μια σειρά 
παρεμβάσεων για να αντιμετωπισθούν τεχνικά ζητήματα τα οποία προέκυψαν 
κατά την έκδοση βεβαιώσεων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της 
επιστρεπτέας προκαταβολής. 

Περίπου 20.000 επιχειρήσεις, οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων 
διαπιστώθηκε πως παραβίασαν τον κανόνα για τη διατήρηση του αριθμού των 
εργαζομένων, πρέπει να επιστρέψουν εντόκως τα ποσά της επιστρεπτέας που 
έλαβαν. Για το θέμα αυτό στο Δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι θα τηρηθεί η 
υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων εφόσον η διαφορά του 
μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει 
κατά λιγότερο από μία μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε ως τώρα) σε 
σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση.  
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Στο ΟΕΕ έχουν αναφερθεί προβλήματα, και ενδεικτικά σας παραθέτουμε 
κάποιες περιπτώσεις: 

• Λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου εμφανίζονται ως 
απολύσεις. 

• Απόλυση συνταξιοδότησης οδηγεί σε απόρριψη. 

• Φερόμενες απορρίψεις λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών, ενώ έχουν 
υποβληθεί τα δικαιολογητικά. 

• Φερόμενες απορρίψεις λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών παρά το ότι 
είναι σε περιοχή αυτόματης ανάκτησης η επιχείρηση και έχει εγκριθεί σε 
δύο επιστρεπτέες, δεν πληρώθηκε ποτέ και δεν εξετάσθηκε η ένστασή της.  

• Επιχειρήσεις οι οποίες εκ παραδρομής χαρακτηρίσθηκαν ως μεσαίες 
οντότητες ενώ είναι μικρές (αποδεικνύεται από τις διασταυρώσεις του 
προσωπικού και των τζίρων) δεν έχει γίνει δεκτό το μόνο 
δικαιολογητικό που απαιτείτο ως μικρή οντότητα, ήτοι το πιστοποιητικό 
δικαστικής φερεγγυότητας το οποίο και είχε υποβληθεί στην 
ημερομηνία που απαιτείτο. 

• Εκ παραδρομής δήλωση στο σύστημα σύμβαση αορίστου χρόνου ενώ 
είναι ορισμένου χρόνου. 

• Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης με διαφορετική χρήση από 31/12 και 
εκπρόθεσμη, αλλά εντός των ορίων των ΓΔΟΥ (π.χ. υποβολή έως 
31/3/2022). 

• Περιπτώσεις μετασχηματισμών επιχειρήσεων με διακοπή της μίας και 
έναρξη της άλλης.  

• Επιχειρήσεις ενώ έχουν εγκριθεί για επιστρεπτέες δεν εισπράχθηκαν 
ποτέ αυτές και έχουν υποβληθεί ενστάσεις χωρίς να απαντηθούν. 

Ο Φορέας μας μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για τα θέματα του 
λογιστή, προτείνει: 

✓ Στην έκδοση της ΚΥΑ να προβλεφθεί η τήρηση της υποχρέωσης 
διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων εφόσον η διαφορά του μέσου 
όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει 
κατά λιγότερο από δύο μονάδες αντί μίας (έναντι του μηδενός που ίσχυε 
ως τώρα) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε 
η επιχείρηση.  

✓ Οι απορριπτικές αποφάσεις να αναφέρουν τους λόγους απόρριψης και 
να δίνεται το δικαίωμα ένστασης, ή ενδικοφανούς προσφυγής στην 
ΔΕΔ. 

✓ Να αξιολογηθούν οι μέχρι σήμερα υποβληθείσες ενστάσεις στην 
πλατφόρμα Αιτημάτων Επανεξέτασης οι οποίες δεν έχουν εξετασθεί και 
να προβλεφθεί διαδικασία ελέγχου. 

✓ Να εξετασθούν οι περιπτώσεις που έχει δηλωθεί ως έσοδο του 2020 η 
εγγραφή της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει ως αποτέλεσμα την 
απώλεια του κριτηρίου της μείωσης του κύκλου εργασιών και την 
επιστροφή από τις επιχειρήσεις των αντίστοιχων ποσών. 
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Παρακαλούμε όπως εξετάσετε και λάβετε υπόψη τις προτάσεις μας κατά τη σύνταξη 
της ΚΥΑ που θα εκδοθεί. 

 

 Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ 

 

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας 

 


