ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΜΠΜΕ 2010
Εγγύησεις του ΤΕΜΠΜΕ για δάνεια 1 δισ.
σε ΜΜΕ για να καλύψουν Φορολογικές &
Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις
Υποβολή Αιτήσεων:
από 26 Μαΐου & μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010
Εγγυήσεις το ύψος των οποίων ξεκινά από 700 εκατ. ευρώ και ενδέχεται να αυξηθεί μέχρι
και το 1 δισ. ευρώ για δάνεια που θα καλύπτουν οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και τις
οφειλές προς τις Δ.Ο.Υ. παρέχει από 26/05/2010 το νέο πρόγραμμα του Ταμείου
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος
Ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:
¾ να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης των ΜΕ/ΠΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης μέσω κάλυψης
των υποχρεώσεών τους στις ΔΟΥ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και της έκδοσης ασφαλιστικής
και φορολογικής ενημερότητας, που θα διευκολύνουν και τις συναλλαγές με το Δημόσιο,
¾ να ελαχιστοποιηθεί το κόστος δανεισμού των ΜΕ/ΠΜΕ μέσω προκαθορισμένου χαμηλού
επιτοκίου και παροχής ελάχιστων ή μηδενικών εξασφαλίσεων των ΜΕ/ΠΜΕ, πράγμα που θα
βελτιώσει αισθητά την ανταγωνιστικότητά τους, λαμβανομένης υπ' όψιν της παρούσας
οικονομικής κρίσης,
¾ να διευκολυνθεί η αποπληρωμή των δανείων με την παροχή ευνοϊκών όρων (διετής περίοδος
χάριτος και μεγάλη διάρκεια των δανείων),
¾ να απελευθερωθούν πόροι ή να αναζητηθούν στο μέλλον νέες πηγές χρηματοδότησης για την
ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.
Όλα τα παραπάνω θα γίνουν με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ γεγονός που θα αναδείξει το Ταμείο
Εγγυοδοσίας ως κεντρικό μηχανισμό υποβοήθησης της χρηματοδότησης των μικρών
επιχειρήσεων και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
 Μπορούν να ενταχθούν μέχρι και το τέλος του χρόνου (31/12/2010) οι υφιστάμενες μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής (όπως ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.,
κ.λπ.) ανεξαρτήτου κατηγορίας τηρούμενων βιβλίων του ΚΒΣ που δεν είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο.
 Να έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
• Να απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν από τη σύναψη
της δανειακής σύμβασης, λιγότερους από 50 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), με βάση το έντυπο Ε7 (ήτοι έντυπο Ε7 οικονομικού έτους 2010)
της τελευταίας χρήσης ή αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας έγγραφο.
• Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, να μην
υπερβαίνει τα €10 εκατ..
• Να έχουν υποχρεώσεις προς ΔΟΥ και Ασφαλιστικά Ταμεία κατά την ημερομηνία προσφυγής
τους στις ΔΟΥ και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.
• Να έχουν ημερομηνία έναρξης εργασιών στην ΔΟΥ έως 31/12/2009.
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Δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχειρήσεις οι οποίες κατηγορούνται για παράβαση
της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας, είναι προβληματικές με βάση το σχετικό κοινοτικό κανονισμό
(ΕΕ C244/1-10-2004), οι επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα και
οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος το κατώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς
εγγύηση είναι €5.000 και το ανώτατο τα €100.000.
Το ανώτατο ποσό του δανείου ανά ΜΕ/ΠΜΕ προσδιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό
απασχολούμενων στην επιχείρηση και συγκεκριμένα διαμορφώνεται ως εξής:
• Από 0 έως και 4,99 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)
€40.000
• Από 5 έως και 19,99 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) €70.000
• Από 20 έως και 49,99 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) €100.000
Η εγγύηση που θα παρέχει το ΤΕΜΠΜΕ αφορά σε όλες τις νέες συμβάσεις τραπεζικών δανείων
για τα οποία ισχύουν αθροιστικά πλέον των ανωτέρω τα κάτωθι:
o Η διάρκεια του δανείου και της εγγύησης είναι έξι (6) έτη με 2-ετή περίοδο χάριτος κατά την
οποία καταβάλλεται μόνο ο αναλογούν τόκος του δανείου,
o Στα δάνεια έως €40.000 δεν θα παρέχονται εξασφαλίσεις από την πλευρά των ΜΕ/ ΠΜΕ.
o Στα δάνεια άνω των €40.000 η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει
εξασφαλίσεις. Στην περίπτωση που παρέχονται εμπράγματες εξασφαλίσεις αυτές δεν
μπορούν να ξεπερνούν το 10% του αρχικού δανείου.
o Τα δάνεια θα αποπληρώνονται σε εξαμηνιαίες δόσεις κεφαλαίου και εξαμηνιαίο ημερολογιακό
εκτοκισμό (δηλαδή εκτοκισμό κάθε 30/06 και 31/12). Το επιτόκιο του δανείου καθορίζεται σε
EURIBOR 6 μηνών + 600 μονάδες βάσης (6%) κατ' ανώτατο όριο. Το οριστικό επιτόκιο θα
βρίσκεται αναρτημένο στη σχετική ιστοσελίδα της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Δάνεια με επιτόκια
υψηλότερα του τελικώς διαμορφωθέντος επιτοκίου δεν είναι επιλέξιμα.
Σημειώνεται 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. Η ετήσια προμήθεια της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. για την παροχή της εγγύησής της ανέρχεται σε
0,25% επί του δανείου και βαρύνει την επιχείρηση.
Η συνολική προμήθεια ανερχόμενη σε 1,5% επί του δανείου (0,25%Χ 6) θα καταβληθεί εφ' άπαξ
με την εκταμίευση του δανείου. Το δάνειο που θα δίνεται με την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ θα
μεταφέρεται κατευθείαν (μέσω δίγραμμης επιταγής) από την Τράπεζα που θα χορηγεί το δάνειο
στην εφορία ή το ασφαλιστικό ταμείο όπου υπάρχει η βεβαιωμένη οφειλή.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 1 ΜΟΝΟ ΑΙΤΗΣΗ
Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μία (1) αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα και θα αφορά
το σύνολο των υποχρεώσεών της προς ΔΟΥ και Ασφαλιστικά Ταμεία.
Στην περίπτωση που οι οφειλές προς τις ΔΟΥ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία υπερβαίνουν το ποσό
του δανείου τότε θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως όσο το δυνατόν περισσότερες οφειλές και να
ρυθμίζονται οι υπόλοιπες. Αυτό σημαίνει ότι δεν γίνεται αναλογική περικοπή των υποχρεώσεων
που υπερβαίνουν το ποσό του δανείου. Τα ανωτέρω θα αποτελούν αντικείμενο συνεννόησης
μεταξύ ΜΕ/ΠΜΕ και Τράπεζας.
Μετά την παραλαβή της αίτησης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και υπό την προϋπόθεση έγκρισης αυτής,
περαιτέρω υποβολές αιτήσεων της ίδιας επιχείρησης δεν θα γίνονται αποδεκτές από την
ΤΕΜΠΜΕ.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή / και διευκρίνηση.
Με εκτίμηση, για την BiT,
Γιώργος Πιέτρης
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