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 Το τελευταίο Ε3.
 Πρόσφατο ισοζύγιο: το οριστικό του 2019. 
 ∆ευτεροβάθµιο ισοζύγιο.
 Τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήµα-

τος (2018).
 Ασφαλιστική ενηµερότητα.

Τα έντυπα που ζητά το ΤΕΠΙΧ ΙΙ
Με σφραγίδα και υπογραφή σε κάθε σελίδα:
1 Υπόδειγµα δήλωσης στοιχείων σχετικά µε 

την ιδιότητα ΜΜΕ.
2 Βεβαίωση έναρξης εργασιών από τη ∆ΟΥ 

µε τυχόν µεταβολές για τις νεοσύστατες επι-
χειρήσεις.

3 Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (Πίνα-
κες Προσωπικού) ή/και ΑΠ∆ της επιχείρησης 
της τελευταίας κλεισµένης χρήσης ή υπεύθυ-
νη δήλωση ότι δεν απασχόλησε προσωπικό 
κατά τη διάρκεια της προηγούµενης χρήσης.

4 Τυχόν αποφάσεις ένταξης σε επιχορηγούµε-
να προγράµµατα κατά την τελευταία τριετία.

5 ∆ήλωση σχετικά µε τη σώρευση των ενισχύ-
σεων ήσσονος σηµασίας (Deminimis) για 
το πρόγραµµα 200.000 ευρώ για την τελευ-
ταία τριετία. 

6 Υπεύθυνη δήλωση νόµιµου εκπροσώπου µε 
γνήσιο υπογραφής, όπου δηλώνεται ότι δεν 
έχουν επιβληθεί σε βάρος της επιχείρησης 
οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 
40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

7 Υπεύθυνη δήλωση διατήρησης προσωπικού.
8Business plan επιχείρησης.
9 Στοιχεία απαιτήσεων (λογαριασµοί 30 & 33) 

από το πρόσφατο ισοζύγιο της επιχείρησης, 
καθώς και το αντίστοιχο του προηγούµενου 
έτους, σε τεταρτοβάθµια ανάλυση.

10  Στοιχεία πωλήσεων (λογαριασµοί 70 έως 
73) από το πρόσφατο ισοζύγιο της επιχείρη-
σης, καθώς και το αντίστοιχο του προηγού-
µενου έτους, σε τεταρτοβάθµια ανάλυση.

11 Τυχόν αποφάσεις ένταξης σε επιχορηγούµε-
να προγράµµατα κατά την τελευταία τριετία.

12 Φορολογική ενηµερότητα για είσπραξη 
χρηµάτων από το ∆ηµόσιο (χωρίς παρα-
κράτηση).

13 Ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ για το 
προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή ότι 
είναι αναπόγραφη (χωρίς παρακράτηση).

 ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που αιτήθηκαν 
χρηµατοδότηση µέσα από το πρώτο 
πρόγραµµα που άνοιξε τον Απρίλιο το 
ΤΕΠΙΧ ΙΙ βρέθηκαν αντιµέτωπες µε το 
«τέρας» των άπειρων δικαιολογητικών 
που κλήθηκαν να προσκοµίσουν. Πέ-
ραν των δικαιολογητικών που ζητούν 
οι τράπεζες, 13 δικαιολογητικά, αρ-
κετά εκ των οποίων τα έχουν ήδη για 
τους πελάτες τους οι τράπεζες, ζητά 
η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το πάγωµα 
του ΤΕΠΙΧ ΙΙ µέχρι την προσεχή Τρί-
τη υπαγορεύθηκε και από την ανά-
γκη µείωσης των δικαιολογητικών 
που ζητά το ∆ηµόσιο και ήδη έγιναν 
οι σχετικές παρεµβάσεις. Ας δούµε 
τι ζητούν οι τράπεζες και τι το ΤΕΠΙΧ 
ΙΙ. Τα δικαιολογητικά θα είναι τα ίδια 
και για το Εγγυοδοτικό Ταµείο, που 
θα ανοίξει στο τέλος Μαΐου.

Τράπεζες
Για τους νέους πελάτες, δηλαδή για 
όσες εταιρείες δεν έχουν αιτηθεί δά-
νειο τα τελευταία 3 χρόνια, οι τράπε-
ζες ζητούν:

 Ισολογισµό των τελευταίων 3 ετών.
 Ε3 των τελευταίων ετών.
 Στις ατοµικές εταιρείες εκκαθαρι-

στικό τελευταίου έτους (του 2018).
 Για ΟΕΕ, ΕΠΕ δήλωση φορολο-

γίας εισοδήµατος τελευταίου έτους 
(του 2018).

 Εναρξη εργασιών για όσες άνοι-
ξαν το 2019.

 ∆ευτεροβάθµια ισοζύγια: δηλαδή 
τα µηνιαία οικονοµικά στοιχεία, π.χ. 
Απριλίου.

 Εκκαθαριστικά των φορέων για τα 
τελευταία 2 έτη.

 Ε9.
 Ασφαλιστική ενηµερότητα.
 ∆εν ζητούν φορολογική ενηµε-

ρότητα.
Για τις εταιρείες που έχουν ήδη δα-
νεισµό:

 Τον τελευταίο ισολογισµό (του 
2018).

Η ακτινογραφία 
των δικαιολογητικών

χρήσης του δανείου κεφαλαίου κίνησης µε σχε-
τικά παραστατικά δαπανών.
Το ύψος του δανείου διαµορφώνεται ως εξής:

1Εως 50% του κύκλου εργασιών της επιχεί-
ρησης, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 

ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις πε-
ριοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονοµικού έτους 
που προηγείται της ηµεροµηνίας αίτησης ή

2Εως το 50% των παραγγελιών του τρέχο-
ντος έτους.

3Αν πρόκειται για νεοϊδρυθείσες επιχειρή-
σεις, έως το 50% των παραγγελιών του τρέ-

χοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

4Σε περίπτωση που τα ανωτέρω µεγέθη 
δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν µπορεί 

να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.
 Η διάρκεια του δανείου ορίζεται από 24 έως 

60 µήνες από την εκταµίευση (εφάπαξ ή πρώ-
τη τµηµατική) του δανείου. Ορίζεται δυνατό-
τητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 
12 µήνες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου χά-
ριτος, καταβάλλονται µόνο τόκοι.

  Το επιτόκιο τα 2 πρώτα χρόνια επιδοτείται 
από το ∆ηµόσιο και γι’ αυτό το διάστηµα είναι 
σταθερό. Εν συνεχεία, διαµορφώνεται σε συ-
νεργασία µε την τράπεζα. 

ΕΤΕπ - Κεφάλαιο κίνησης
Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναµένεται να τρέ-
ξει χρηµατοδοτικό δανειακό πρόγραµµα για 
κεφάλαιο κίνησης και όχι για δάνεια επενδυτι-
κού σκοπού. Αναλυτικά:

 Η ΕΤΕπ, µέσω των ελληνικών τραπεζών, θα 
διαθέσει από τον επόµενο µήνα 600 εκατ. ευ-
ρώ για τη χορήγηση νέων δανείων.

 Τα δάνεια αφορούν κεφάλαια κίνησης για 
την κάλυψη των εξής αναγκών των επιχειρή-
σεων: µισθολογική δαπάνη, πληρωµή φόρων 
και ΦΠΑ και πληρωµή ενοικίων. 

 Το επιτόκιο των δανείων αυτών θα κυµαίνε-
ται από 2,25% έως 4%.

 Η διάρκειά τους θα είναι έως 5 χρόνια.

σχολούµενο και για τους επόµενους 12 µήνες 
για µεγάλη επιχείρηση.

 Η διάρκεια των νέων δανείων είναι το µέγιστο 
5 χρόνια και 3 χρόνια µε ballon, δηλαδή απο-
πληρωµή του κεφαλαίου στη λήξη του δανείου. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση 
να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας.

 Το επιτόκιο αναµένεται, σύµφωνα µε τρα-
πεζικές πηγές, να διαµορφωθεί από 3,18% 
έως και 4,68%.

 Οι εγγυήσεις στο εν λόγω πρόγραµµα, όπως 
εξηγούν οι ίδιες πηγές, δεν θα είναι απαραίτητες 
και όπου ζητηθούν λόγω της οικονοµικής κατά-
στασης της επιχείρησης θα είναι ελάχιστης αξί-
ας. «Στο πρόγραµµα αυτό το ζητούµενο από τις 
τράπεζες θα είναι η δυνατότητα αποπληρωµής 
της µηνιαίας δόσης», αναφέρει πηγή. 

ΤΕΠΙΧ ΙΙ
Την Τρίτη 19 Μαΐου θα ανοίξει εκ νέου η χρη-
µατοδότηση µε νέα δάνεια κεφαλαίου κίνη-
σης µέσω του προγράµµατος ΤΕΠΙΧ ΙΙ, βασικό 
χαρακτηριστικό του οποίου είναι η επιδότηση 
από το ∆ηµόσιο του επιτοκίου για 2 χρόνια. Στο 
πρόγραµµα αυτό, σε αντίθεση µε το επικείµε-
νο Εγγυοδοτικό, οι τράπεζες ζητούν εγγυήσεις 
από την επιχείρηση. Οι εγγυήσεις/εξασφαλίσεις 
µπορεί να είναι ακίνητο, ακόµη και ήδη προση-
µειωµένο, ή cash collateral, εφόσον υπάρχουν. 
Τα χαρακτηριστικά του προγράµµατος είναι: 

 Το ανώτατο ποσό δανείου ανέρχεται στα 
500.000 ευρώ.

 Το δάνειο καλύπτει δαπάνες που θα σχετίζο-
νται µε τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης 
και το συναλλακτικό της κύκλωµα.

 Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµος ως δαπάνη.
 ∆εν υπάρχει υποχρέωση τεκµηρίωσης της 

ΜΕΣΑ στην εβδοµάδα θα πιστωθεί στις επιχειρήσεις η ενίσχυση από το πρόγραµµα 
«Επιστρεπτέα προκαταβολή», ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ, σύµφωνα µε την ηγεσία του 
υπουργείου Οικονοµικών, θα υπάρξει δεύτερος γύρος διάθεσης κεφαλαίων ακόµη 
1 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Το πρόγραµµα αφορά δάνεια απευθείας από τον κρατικό 
Προϋπολογισµό, διάρκειας 40 µηνών, τα οποία η επιχείρηση χρωστά στην εφορία. 
Τα ποσά στον πρώτο κύκλο ξεκινούν από 2.000 ευρώ και φτάνουν κατ’ ανώτερο τα 
350.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζοµένους και 500.000 
ευρώ για εταιρείες µε περισσότερα από 250 άτοµα προσωπικό. Τα κριτήρια επιλογής 
στον δεύτερο γύρο θα είναι πιο αυστηρά και θα έχουν ως εξής: 

 Με το νέο πλαίσιο, η απαγόρευση των απολύσεων θα επεκταθεί µέχρι και τον Μάρ-
τιο του 2021 (το υφιστάµενο ορίζει µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020).

 Αποκλείονται οι επιχειρήσεις που έλαβαν κρατικό δάνειο κατά την α’ φάση του 
προγράµµατος.

 Κόβονται επίσης οι επιχειρήσεις που έλαβαν την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση των 
800 ευρώ.

 Θα πριµοδοτούνται οι πληττόµενες επιχειρήσεις, ανάλογα µε τον αριθµό των ερ-
γαζοµένων, των οποίων οι συµβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή. Οσες λιγότε-
ρες συµβάσεις εργασίας ανεστάλησαν τόσο θα αυξάνεται η πιθανότητα λήψης του 
κρατικού δανείου, όπως και το ποσό που θα λάβει η επιχείρηση.

 Καταργούνται τα ελάχιστα ποσά τα οποία κατά τον πρώτο γύρο είναι από 2.000 ευ-
ρώ έως και 80.000 ευρώ για τις εταιρείες µε µεγάλο αριθµό εργαζοµένων.

Ερχεται δεύτερος γύρος επιστρεπτέας 

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ


