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Επιστρεπτέες προκαταβολές: Παράταση προθεσμίας υποβολής 

δικαιολογητικών έως 30/9/2021 – Υποβολή ενστάσεων – Εννιαίο 

Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας  

Με την έκδοση επτά (7) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΓΔΟΥ 608/30.06.202-ΦΕΚ Β΄ 2835, ΓΔΟΥ 

609/30.06.2021-ΦΕΚ Β΄ 2836, ΓΔΟΥ 610/30.06.2021-ΦΕΚ Β΄ 2837, ΓΔΟΥ 

611/30.06.2021-ΦΕΚ Β΄ 2838, ΓΔΟΥ 612/30.06.2021-ΦΕΚ Β΄ 2839, ΓΔΟΥ 

613/30.06.2021-ΦΕΚ Β΄ 2840, ΓΔΟΥ 614/30.06.2021-ΦΕΚ Β΄ 2841), τροποποιείται 

το πλαίσιο των Επιστρεπτέων Προκαταβολών (1 εως 7), ως ακολούθως: 

Α. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

Η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, για όλους τους κύκλους 

της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, παρατάθηκε έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. 

Β. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων 

Από Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021, η ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” της 

ΑΑΔΕ, παρέχει τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για τον 3ο και 4ο κύκλο της 

Επιστρεπτέας Προκαταβολής και εντός της επόμενης εβδομάδας θα δοθεί η 

αντίστοιχη δυνατότητα και για τον 5ο, 6ο και 7ο κύκλο της Επιστρεπτέας 

Προκαταβολής. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, και για τους εν 

λόγω πέντε κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, είναι η 30η Ιουλίου 2021. 

Οι φορολογούμενοι κατά την υποβολή της ένστασης θα πρέπει να αναγράψουν 

πληροφορίες, όπως σε ποιο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έκαναν αίτηση, 

γιατί θεωρούν πως απορρίφθηκε εσφαλμένα η αίτησή τους και να τεκμηριώσουν με 

δικαιολογητικά την λάθος απόρριψη. 

 

Γ. Ορίζεται πλέον ότι το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

ζητείται αυτεπάγγελτα από την ΑΑΔΕ. 

Ειδικότερα, το εν λόγω πιστοποιητικό λαμβάνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ και δεν 

χρειάζεται να προβούν οι δικαιούχοι σε κάποια διαδικασία έκδοσης και υποβολής, 

αρκεί να ανήκουν σε ένα από τα τέσσερα (4) Πρωτοδικεία της χώρας τα οποία είναι 

ενταγμένα στο σύστημα solon.gov.gr. (Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και 

Χαλκίδας). Στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης δεν βρίσκεται στις ανωτέρω 

περιοχές, το πιστοποιητικό, εκδίδεται από το Πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

• Για τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει η επιχείρηση εφόσον έχει 

ενισχυθεί (πατήστε εδώ) 

• Υπενθυμίζουμε ότι τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην 

Α.Α.Δ.Ε μέσω της εφαρμογής: «Υποβολή Δικαιολογητικών Επιστρεπτέων 

Προκαταβολών και Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού» της 

πλατφόρμας «My Business Support». 

• Για τον οδηγό χρήσης της εφαρμογής, (πατήστε εδώ) 

Σημαντική διευκρίνηση:  

Προκειμένου να επιστραφούν προς το κράτος τα χρήματα, θα ακολουθηθεί η ίδια 

διαδικασία που εφαρμόζεται για οποιαδήποτε οφειλή των φορολογουμένων προς το 

Υπουργείο Οικονομικών. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αμελήσει να επιστρέψει τα 

κρατικά δάνεια που πήρε, θα ενεργοποιούνται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για 

την εξόφληση της οφειλής που πλέον θα θεωρείται ληξιπρόθεσμη. 

https://europalso.gr/wp-content/uploads/2021/07/απαιτούμενα-δικαιολογητικά.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2021/06/odigos_ypovolis_dikaiologitikon.pdf

