ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΜΠΜΕ 2010
Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.
για την Κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών
Υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ
Υποβολή Αιτήσεων:
από 26 Μαΐου & μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010
Γενικός Στόχος του Προγράμματος
Γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη και επέκταση της γενικής επιχειρηματικής
δραστηριότητας των υφισταμένων ΜΕ και ΠΜΕ, μέσω της άμεσης κάλυψης υποχρεώσεων τους
προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία με την υποστήριξη της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, προκειμένου
να υποβοηθηθεί άμεσα η πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και να επιτευχθεί στο
απώτερο μέλλον ο απαιτούμενος τεχνολογικός εκσυγχρονισμός τους. Με το πρόγραμμα αυτό
διασφαλίζεται κατ’ αρχάς η βιωσιμότητα των ΜΕ/ΠΜΕ και στηρίζεται γενικότερα η
επιχειρηματικότητα σε περιφερειακό επίπεδο στην παρούσα περίοδο οικονομικής κρίσης.
Στο πλαίσιο αυτό το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ) εγγυάται ένα μεγάλο μέρος των δανείων
που συνάπτουν οι ΜΕ και ΠΜΕ με τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, διασφαλίζοντας παράλληλα
χαμηλό σχετικά επιτόκιο, ελάχιστες εξασφαλίσεις ή μηδενικές για τις ΜΕ και ΠΜΕ και εύκολο
τρόπο αποπληρωμής των δανείων. Έτσι, επιμερίζεται τελικά και ο επιχειρηματικός κίνδυνος
ανάμεσα στα τρία εμπλεκόμενα μέρη (επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο Εγγυοδοσίας).
Σε ποιους απευθύνεται
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες ΜΕ/ΠΜΕ (που έχουν ημερομηνία έναρξης
εργασιών έως 31/12/2009) οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν έδρα σε
οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους ΕΜΕ και εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. € (βλέπετε αναλυτικότερα την
ενότητα «Επιλέξιμες Επιχειρήσεις»).
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται από την ημερομηνία έγκρισης του
Προγράμματος (Κοινή Υπουργική Απόφαση των ΥΠ.Ο. και ΥΠΟΙΑΝ) έως την 31/12/2010 εκτός
αν η εξάντληση του προϋπολογισμού πραγματοποιηθεί νωρίτερα.
Ειδικότερα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόμενες ΜΕ/ΠΜΕ προς τις
τράπεζες είναι η 31/10/2010 και παραλαβής των αιτήσεων αυτών από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η
20/11/2010.
Επιλέξιμες θεωρούνται οι νέες δανειακές συμβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση από την
ΜΕ/ΠΜΕ στη δανειοδοτούσα τράπεζα, μετά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος
Προγράμματος (13/05/2010).
Προϋπολογισμός του Προγράμματος
Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 700 εκ. € εγγυήσεις, καλύπτοντας
δάνεια συνολικού ύψους 875 εκ.€ Οι παρεχόμενες εγγυήσεις χορηγούνται δυνάμει των
υφισταμένων ιδίων κεφαλαίων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Ο τελικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος
προβλέπεται με νεότερη απόφαση να ανέλθει στο ποσό του 1 δις.€ εγγυήσεων καλύπτοντας
δάνεια συνολικού ύψους 1,25 δις.€.
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής
(όπως ατομικές, Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., κλπ.) ανεξαρτήτου κατηγορίας τηρούμενων βιβλίων του
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ΚΒΣ, που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι
παρακάτω προϋποθέσεις:
 Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
 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, δεν υπερβαίνει
 τα 10 εκατ. €.
 Έχουν υποχρεώσεις προς ΔΟΥ και Ασφαλιστικά Ταμεία κατά την ημερομηνία προσφυγής
τους στις ΔΟΥ και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.
 Έχουν ημερομηνία έναρξης εργασιών στην ΔΟΥ έως 31/12/2009.
Σημείωση
 Ως τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση λαμβάνεται εκείνη του αμέσως προηγούμενου
διαχειριστικού έτους που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης δανειοδότησης στην
τράπεζα (ήτοι έντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2010).
 Για επιχειρήσεις με Γ’ Κατηγορίας Βιβλία που έχουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση
δύνανται να υπαχθούν στο παρόν πρόγραμμα προσκομίζοντας αντί του εντύπου Ε3 άλλα
στοιχεία αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας όπως π.χ. Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ, Ισοζύγιο
Γενικής Λογιστικής κ.λπ. Προκειμένου να υπολογισθεί ο ετήσιος κύκλος εργασιών αυτών των
επιχειρήσεων (για το χρονικό διάστημα έως την 31-12-2009), η τράπεζα θα κάνει αναγωγή
του κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση, κάνοντας χρήση των προσκομισθέντων στοιχείων της
ΜΕ/ΠΜΕ.
 Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και
χωρίς άλλους φόρους.
 Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων είναι
εκείνα που αφορούν την τελευταία διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση,
όπως παρουσιάζονται στο έντυπο «Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών
χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες»
(Έντυπο Ε7) που υποβάλλεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο για το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος από κάθε επιχείρηση ή επιτηδευματία που απασχολεί προσωπικό και
αποτυπώνονται τα στοιχεία απασχόλησης σε ημερομίσθια, στον «Αναλυτικό πίνακα με τα
στοιχεία των δικαιούχων». Ο αριθμός των εργαζομένων σε Ε.Μ.Ε., που θα ελεγχθεί ως προς
τη συμβατότητά του με τα όρια του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής, θα εξαχθεί διαιρώντας το
συνολικό αριθμό ημερομισθίων του συνόλου του προσωπικού με το 300 (όπου 300=25x12
είναι το ισοδύναμο της πλήρους απασχόλησης u949 ενός εργαζομένου για ένα έτος).
 Σε περίπτωση μη υποβολής του πιο πάνω εντύπου Ε7, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από
τον νόμιμο εκπρόσωπο της ΜΕ/ΠΜΕ, ότι η επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό κατά τη
διάρκεια της προηγούμενης χρήσης.
 Στην περίπτωση που η ΜΕ/ΠΜΕ προσκομίσει αντί του Εντύπου Ε7 αντίστοιχης αποδεικτικής
αξίας έγγραφο, τότε θα συνυποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι δεν είχε
υποχρέωση σύμφωνα με νόμο υποβολής του εντύπου Ε7.
Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις:
 Όσες δεν είναι ανεξάρτητες σύμφωνα με τον Ορισμό της Ε.Κ. 361/2003 (βλπ. Παράρτημα Ι
Οδηγού)
 Σε όσες έχουν επιβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους κυρώσεις
για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας.
 Όσες χαρακτηρίζονται προβληματικές κατά την έννοια των κατευθυντήριων γραμμών για τις
προβληματικές επιχειρήσεις ΕΕ C244/1-10-2004. Ειδικότερα με γνώμονα και τον Κανονισμό
ΕΚ 800/2008 (Γενικός Κανονισμός απαλλαγής) μια ΜΜΕ θεωρείται προβληματική επιχείρηση
όταν πληροί τους ακόλουθους όρους:
α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το
μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού
έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη
ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου
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της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο
αυτού του κεφαλαίου έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις
προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική
διαδικασία
Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς
του παρόντος κανονισμού, ότι είναι προβληματικές αναφορικά με το εν λόγω διάστημα, εκτός εάν
πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ).
 Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνειο για Κεφάλαιο Κίνησης μέσω της Α’ Φάσης του
Προγράμματος «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων για Κεφάλαιο Κίνησης
ΜΕ/ΠΜΕ», καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις που απασχολούν 10 ΕΜΕ και άνω, και έχουν
λάβει την έγκριση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την ένταξή τους στην Β’ Φάση του Προγράμματος
«Εγγύηση Δανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ».
 Επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγγυημένο από την ΤΕΜΠΜΕ δάνειο και εμφανίζουν κατά την
ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, ληξιπρόθεσμες οφειλές στην
αποπληρωμή του δανείου αυτού.
Επιλέξιμες Δραστηριότητες
Η υποβολή της αίτησης και ο έλεγχος της επιλεξιμότητας της δραστηριότητας της επιχείρησης θα
γίνεται με βάση τον ΚΑΔ 2008.
Επιλέξιμες είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και τομέων της
οικονομίας, εκτός αυτών που εξαιρούνται σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος.
Επιλέξιμες δαπάνες και μορφές δανείων και διαδικασίες καταβολής υποχρεώσεων
Επιλέξιμες Μορφές Δανείων
Το Πρόγραμμα αφορά στην εγγύηση νέων τραπεζικών δανείων, τακτής λήξης με σκοπό την
κάλυψη των υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ σε ΔΟΥ και σε Ασφαλιστικά Ταμεία. κατά την ημερομηνία
προσφυγής τους για βεβαίωση οφειλών μετά την έγκριση του Προγράμματος (13/05/2010).
Επισημαίνεται ότι για την υπογραφή δανειακής σύμβασης και για την εκταμίευση του δανείου δεν
είναι προαπαιτούμενη στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος η προσκόμιση φορολογικής
και/ή ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (παρ.2 του αρ.63
του Ν.2084/92 – ΦΕΚ 165 Α’ όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του αρ.90 του Ν.3842/2010 ΦΕΚ
58 Α’ & ΠΟΛ 1051/3.5.10 ΦΕΚ 675/18.5.2010/Β περί συμπλήρωσης της 1109793/613411/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134/Β/99).
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
Συγκεκριμένα, παρέχεται εγγύηση σε όλες τις νέες συμβάσεις τραπεζικών δανείων για τα
οποία ισχύουν αθροιστικά πλέον των ανωτέρω τα κάτωθι:
 η διάρκεια του δανείου και της εγγύησης είναι έξι (6) έτη με διετή περίοδο χάριτος κατά
την οποία καταβάλλεται μόνο ο αναλογούν τόκος του δανείου,
 για δάνεια έως €40.000 δεν θα παρέχονται εξασφαλίσεις από την πλευρά των ΜΕ/ ΠΜΕ
 για 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 αφορούν δάνεια χρεολυτικής απόσβεσης
με εξαμηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων 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
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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.
Κάθε επιχείρηση υποβάλει μία αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα και θα αφορά το σύνολο των
υποχρεώσεων 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 ΜΕ/ΠΜΕ δεν θα γίνονται αποδεκτές από την ΤΕΜΠΜΕ
ΑΕ.
Χρόνος Ενεργοποίησης Δανειακών Συμβάσεων
Οι δανειακές συμβάσεις ενεργοποιούνται, δηλαδή γίνεται η εφάπαξ εκταμίευση του δανείου και
καταβολή του ποσού με δίγραμμη επιταγή στις ΔΟΥ ή / και στα Ασφαλιστικά Ταμεία, το
αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία έγκρισης της εγγύησης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και με
καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2010.
Τρόπος Καταβολής του ποσού του Δανείου απευθείας στις ΔΟΥ και στα Ασφαλιστικά
Ταμεία
Η καταβολή των υποχρεώσεων προς τις ΔΟΥ ή/και τα Ασφαλιστικά Ταμεία πραγματοποιείται
μέσω της έκδοσης δίγραμμης/ων επιταγής/ων υπέρ των ΔOY ή/και των Ασφαλιστικών Ταμείων.
Η ΜΕ/ΠΜΕ οφείλει να προσκομίσει στην τράπεζα, εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της
δίγραμμης επιταγής, ενημερότητα ή σχετική ρύθμιση για την κάλυψη των υποχρεώσεών της τόσο
από τη ΔΟΥ όσο και από τα Ασφαλιστικά Ταμεία υπέρ των οποίων έγινε η καταβολή του δανείου
σύμφωνα με τον σκοπό του δανείου και η τράπεζα να την τηρεί στον δανειακό φάκελο.
Συνεργασία ΔΟΥ και Ασφαλιστικών Ταμείων με ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
Οι ΔΟΥ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα εκδίδουν κατόπιν αίτησης της ΜΕ/ΠΜΕ Βεβαίωση Οφειλών
κατά την ημερομηνία προσφυγής στις ΔΟΥ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία με σκοπό την λήψη
δανείου από πιστωτικό ίδρυμα με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στο πλαίσιο του παρόντος
Προγράμματος.
Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εκ μέρους της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, οι ΔΟΥ και τα Ασφαλιστικά
Ταμεία θα παρέχουν πληροφορίες, εφόσον ζητηθούν από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, σχετικά με την
έκδοση ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας που αφορούν στο παρόν Πρόγραμμα.
Έναρξη ισχύος, διάρκεια και ποσοστό κάλυψης της εγγύησης
 Η εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της εκταμίευσης του δανείου και της
ταυτόχρονης κατάθεσης της προμήθειας στον λογαριασμό της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
 Η εκταμίευση του δανείου και η έκδοση των αντίστοιχων δίγραμμων επιταγών, πρέπει να γίνει
 εντός μηνός από την ημερομηνία έγκρισης της εγγύησης του δανείου από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν παρέχεται εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Ως ημερομηνία
 έγκρισης ορίζεται η ημερομηνία απόφασης του αρμόδιου εγκριτικού οργάνου της ΤΕΜΠΜΕ
ΑΕ.
 Η εγγύηση ισχύει για όλη τη διάρκεια του δανείου.
 Το ποσοστό κάλυψης της εγγύησης ανέρχεται σε 80%.
Ετήσια προμήθεια εγγύησης και τρόπος καταβολής της
Η ετήσια προμήθεια της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την παροχή της εγγύησης της ανέρχεται σε 0,25% επί
του δανείου και βαρύνει την επιχείρηση.
Η συνολική προμήθεια ανερχόμενη σε 1,5% επί του δανείου (0,25%* 6) θα καταβληθεί εφ΄ άπαξ
με την εκταμίευση του δανείου.
Η προμήθεια θα κατατίθεται, με ευθύνη της Τράπεζας, σε τραπεζικό λογαριασμό της ΤΕΜΠΜΕ
ΑΕ που έχει ανοιχθεί σε κάθε συνεργαζόμενη Τράπεζα για το σκοπό αυτό. Στην αιτιολογία θα
πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Αριθμός Πράξης Εγγύησης και ο ΑΦΜ της ΜΕ/ΠΜΕ,
προκειμένου να καταστεί δυνατή (από το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού) η ταυτοποίηση του
ποσού προμήθειας με την αντίστοιχη ΜΕ/ΠΜΕ.
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Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του δανείου, καταγγελίας, υπαναχώρησης, κλπ η προμήθεια
δεν επιστρέφεται.
Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ με την έναρξη ισχύος της εγγύησης (και κατάθεσης της προμήθειας) αποστέλλει
στις ΜΕ/ΠΜΕ νόμιμο παραστατικό στοιχείο δαπάνης του ΚΒΣ.
Σημειώνεται ότι οι προμήθειες της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ (περίπτωση της
παραγράφου 1 του άρθρου 22 του κώδικα ΦΠΑ, Ν. 2859/2000).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης Επιχείρησης συμπληρώνεται στην ηλεκτρονική
φόρμα από την Τράπεζα, και συνοδεύεται υποχρεωτικά από την υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας
ΜΕ/ΠΜΕ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 1 (Παράρτημα IΙΙ Οδηγού), καθώς και από
τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία η επιχείρηση πρέπει να προσκομίσει στην Τράπεζα:
1. Έντυπο Ε3 της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης. Ειδικότερα, για επιχειρήσεις με
Γ’ Κατηγορίας Βιβλία που έχουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση δύνανται να υπαχθούν
στο παρόν πρόγραμμα προσκομίζοντας αντί του εντύπου Ε3 άλλα στοιχεία αντίστοιχης
αποδεικτικής αξίας
2. Έντυπο Ε7 που αφορά την αμέσως προηγούμενη διαχειριστική χρήση, ή έγγραφο
ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας
3. Βεβαιώσεις οφειλών κατά την ημερομηνία προσφυγής στις ΔΟΥ ή/και Ασφαλιστικά Ταμεία.
4. Συνοπτικό σχέδιο δράσης της επιχείρησης βάσει του τυποποιημένου Υποδείγματος 2β
(Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού) που αναλύεται ο τρόπος ανάπτυξης της γενικής επιχειρηματικότητάς
της. Στο σχέδιο απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις παγίων (μηχανήματα,
λοιπός εξοπλισμός, ειδικές εγκαταστάσεις, άϋλες ενέργειες κ.λ.π).
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά παραμένουν στον δανειακό φάκελο της ΜΕ/ΠΜΕ στην Τράπεζα.
Πέραν αυτών, η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. μπορεί να ζητήσει ό,τι πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά κρίνει
σκόπιμο, για την υποβοήθηση της διαδικασίας.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α) Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα πρέπει να τηρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις που θέτει ο Οδηγός του προγράμματος, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
την δανειακή σύμβαση καθώς και από την πράξη εγγύησης και να διασφαλίζουν ότι τα δηλούμενα
στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
Β) Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία για άλλα προγράμματα στα οποία
έχουν ενταχθεί, με σκοπό την εξέταση της σώρευσης ενισχύσεων de minimis ή/και τη σώρευση
ενισχύσεων de minimis και άλλων κρατικών ενισχύσεων, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία
της ηλεκτρονικής φόρμας της Αίτησης για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης Επιχείρησης
καθώς και της υπεύθυνης δήλωσης της ΜΕ/ΠΜΕ.
Γ) Η ΜΕ/ΠΜΕ οφείλει να προσκομίσει στην τράπεζα, εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης
της δίγραμμης επιταγής, ενημερότητα ή σχετική ρύθμιση για την κάλυψη των υποχρεώσεών του
τόσο από ΔΟΥ όσο και από Ασφαλιστικά Ταμεία και η τράπεζα να τα τηρεί στον δανειακό φάκελο.
Δ) Στην περίπτωση ελέγχου από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ή άλλα αρμόδια Εθνικά ή Κοινοτικά όργανα,
οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των ομάδων ελέγχου και να παράσχουν τα
σχετικά ζητούμενα στοιχεία.
Ε) Κατά την αποπληρωμή του δανείου οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν στην Τράπεζα
απολογιστική έκθεση για το σχέδιο ανάπτυξης που υλοποιήθηκε, σύμφωνα με το τυποποιημένο
Υπόδειγμα 2γ (Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού)
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή / και διευκρίνηση.
Με εκτίμηση, για την BiT,
Γιώργος Πιέτρης
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