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Προσοχή! Τα παρακάτω δεν αφορούν όσους δεν έχουν πάρει 

χρήματα από κανένα από τα πρόγραμμα των Επιστρεπτέων 

Προκαταβολών 1-7.   
 

Αναρτήθηκαν πρόσφατως τα εκκαθαριστικά και οι ταυτότητες οφειλής για την 

επιστροφή των χρημάτων που λήφθηκαν από τα προγράμματα επιστρεπτέων προκαταβολών. 

Ενδεχομένως να έχετε λάβει ήδη και το σχετικό ενημερωτικό email από την ΑΑΔΕ. Τα 

εκκαθαριστικά μπορείτε να τα βρείτε στην εφαρμογή my business support ακολουθώντας το 

σύνδεσμο (link) https://www.aade.gr/mybusinesssupport και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς 

TaxisNet της επιχειρήσης σας.  

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:  

1. κάντε κλικ στην επιλογή «οι εφαρμογές μου», 

2. έπειτα, κάντε κλικ στην επιλογή  «Ενημέρωση για τη βεβαίωση της Επιστρεπτέας 

Προκαταβολής» 

3. θα κατέβει αρχείο .pdf το οποίο αναλύει την εκκαθάριση του ποσού προς επιστροφή. 

Στην 2η σελίδα του εν λόγω αρχείου θα βρείτε την ανάλυση του ποσού που έχετε λάβει 

καθώς και το ποσό της μείωσης που δικαιούσθε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 

Επίσης, θα δείτε το ποσό που θα επιστρέψετε αν επιλέξετε την εφάπαξ καταβολή του 

ποσού.  

 
Επισημαίνουμε ακόμα τα εξής:   

• Η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης ή εναλλακτικά η δυνατότητα για 

εφάπαξ καταβολή του ποσού, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού, είναι η 

29η Ιουλίου 2022. 

• Οι δόσεις για την αποπληρωμή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας είναι 96 

ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες είναι άτοκες. 

• Το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης μειώθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, 

από 50% έως 75%, για όσες επιχειρήσεις τήρησαν τους όρους που ορίζονταν.  

• Η κάθε επιστρεπτέα προκαταβολή επιστρέφεται χωριστά, άρα θα έχει την δική της 

ταυτότητα οφειλής. Δηλαδή εάν έχετε συμμετάσχει και στα επτά προγράμματα, θα 

έχετε επτά διαφορετικές ταυτότητες οφειλής, αν έχετε συμμετάσχει σε τρία, τρεις 

ταυτότητες οφειλής, κ.ο.κ.  

• Η έκπτωση μπορεί να χορηγηθεί ξεχωριστά σε κάθε επιστρεφόμενο ποσό, δηλαδή 

δεν είναι απαραίτητο να επιστραφούν εφάπαξ τα ποσά και των επτά επιστρεπτέων 

προκαταβολών, μπορείτε να επιλέξετε όποιο επιθυμείτε και σας εξυπηρετεί, 

επιλέγοντας, βέβαια, την ανάλογη πληρωμή.  

• Προς το παρόν δεν προβλέπεται κάποια άλλη έκπτωση πλην της εφάπαξ 

αποπληρωμής που προαναφέραμε, βέβαια έχετε το δικαίωμα όποτε επιθυμείτε να 

πληρώνετε και νωρίτερα επόμενες δόσεις.  

• Οι 96 μηνιαίες δόσεις έχουν αναρτηθεί στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του 

taxis την οποία μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο (link): 

https://www1.aade.gr/taxisnet/info/protected/displayDebtInfoAndPay.htm .  

• Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής κάποιας δόσης, το ποσό της δόσης θα 

επιβαρύνεται με την προσαύξηση του 0,73%, ότι ισχύει δηλαδή και στις υπόλοιπες 

οφειλές.  

• Το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής δεν μπλοκάρει την ενημερότητα και 

εξαιρείται από τυχόν συμψηφισμούς με επιστροφές και παρακρατούμενα ποσά, με 

εξαίρεση της ληξιπρόθεσμες δόσεις επιστροφής η οποίες θα είναι και αυτές άμεσα 

απαιτητές.  
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