ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. ΓΔΟΥ 282/17-11-2020 (ΦΕΚ Β' 5081/17-11-2020)
Με την παραπάνω απόφαση τροποποιήθηκε η απόφαση ΓΔΟΥ
281/13-11-2020 των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους
μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β' 5047) ως εξής :
…..…………………………….
………………………………..
αποφασίζουμε:
Στην παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13-112020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους
μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β' 5047) προστίθεται
περ. ζ ως εξής:
«ζ) Είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών
αρχείων.».
…………………………………
………………………………..
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Για την παραπάνω τροποποίηση – προσθήκη της διάταξης
παρέχουμε την παρακάτω διευκρίνιση:
Με τον όρο «τήρηση λογιστικών αρχείων» , εννοούμε την
υποχρέωση του υπόχρεου σε τήρηση απλογραφικού ή
διπλογραφικού λογιστικού συστήματος για την καταγραφή και
παρακολούθηση των συναλλαγών του . Με τον όρο «έκδοση
λογιστικών αρχείων» εννοούμε την έκδοση αποδείξεων
παροχής υπηρεσιών ή τιμολογίων για την παροχή υπηρεσιών ,
κατά περίπτωση . Όλοι οι δικηγόροι είναι υπόχρεοι σε τήρηση
βιβλίων ( συνήθως απλογραφικό λογιστικό σύστημα το γνωστό
βιβλίο εσόδων - εξόδων ) σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014,
ανεξάρτητα από το εάν είναι υποκείμενοι μη υποκείμενοι ή
απαλλασσόμενοι από τον Φ.Π.Α. και κατά συνέπεια πληρούν
το κριτήριο αυτό .
Είναι αυτονόητο ότι , στην περίπτωση κατά την οποία
δικηγόρος έχει υποβάλλει δήλωση διακοπής εργασιών της
δραστηριό-τητας του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , δεν πληροί το
κριτήριο ( ζ ) της ΓΔΟΥ 282/2020 , και συνεπώς δεν μπορεί να
είναι δικαιούχος της επιστρεπτέας προκαταβολής -4 .

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την «επιστρεπτέα
προκαταβολή -4» διευκρινίζεται ότι η σωστή διαδικασία για
τον υπολογισμό της μείωσης του τζίρου κατά 20%, είναι η
σύγκριση των συνολικών εσόδων των μηνών Σεπτεμβρίου
2020 και Οκτωβρίου 2020, με το ποσό ( τζίρος ) που
υπολογίζεται κατά περίπτωση ως «κύκλος εργασιών
αναφοράς» ή ως «ακαθάριστα έσοδα αναφοράς» αντίστοιχα
, σύμφωνα με την ανάλυση και τα παραδείγματα της ερώτησης
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Ε.3 περίπτωση ( i ) και ( ii ) του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ που είναι
αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ και όχι οι αντίστοιχοι
μήνες του έτους 2019. ( δηλαδή ο Σεπτέμβριος 2019 και ο
Οκτώβριος 2019 ) .

ΛΑΜΔΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Κηφισιά , 19 Νοεμβρίου 2020
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