
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 45053 ΕΞ 2022 
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τη στήριξη εκ-

μεταλλευτών και οδηγών ταξί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 4916/2022 «Εκ-

συγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε 
ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας 
τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κε-
φαλαίου Α΄ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του 
ν. 4738/2020 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 
Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειω-
μένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), 
επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για 
την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 65).

2. Τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

3. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δε-
κεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ 
L352/1 της 24.12.2013).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψη-
φιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νο-
μοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143).

6. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέ-
τρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4172/2013» (Α΄ 107).

7. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 94).

8. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδι-
κασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).

9. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90).

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126 για διόρθωση σφάλματος).

12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

13. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

14. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

16. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

17. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

18. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

19. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του 
προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος» (Β΄ 1135), όπως ισχύει.
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20. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συ-
στήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας - 
ΠΣΣΕΗΣ» (Β΄ 2417), όπως ισχύει.

21. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738), όπως 
ισχύει.

22. Την υπ’ αρ. 109/12.3.2019 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

23. Την ανάγκη στήριξης των υπηρεσιών ταξί για την 
κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμων κίνησης των 
οχημάτων που χρησιμοποιούν, στο πλαίσιο της επαγγελ-
ματικής τους δραστηριότητας.

24. Την υπό στοιχεία 2/114894/ΔΠΓΚ/31.3.2022 ει-
σήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυ-
βέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του 
Υπουργείου Οικονομικών.

25. Την υπό στοιχεία 4427ΕΞ2022/4.4.2022 γνωμοδό-
τηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους έξι εκατομμυ-
ρίων (6.000.000) ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος 
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού 
Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» 
του Υπουργείου Οικονομικών και του ΑΛΕ 2310988899 
«Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρό-
σωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα», η οποία 
θα αντιμετωπιστεί με ανακατανομή πιστώσεων εντός 
του ως άνω Ειδικού Φορέα, βάσει των διατάξεων του 
ν. 4270/2014 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του 
Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δα-
πάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εξαρτάται 
από τα πραγματικά γεγονότα και δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί και η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώ-
σεις του ΑΛΕ 2420913001 «Λοιπές αμοιβές για τραπεζι-
κές υπηρεσίες», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 
διακοσίων (200) ευρώ ανά δικαιούχο στους δικαιούχους 
του άρθρου 2, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις της παρούσας, με την επιφύλαξη των ορίων 
σώρευσης του άρθρου 4, για την κάλυψη του αυξημένου 
κόστους καυσίμων κίνησης των οχημάτων που χρησιμο-
ποιούν, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηρι-
ότητας, κατά το μήνα Απρίλιο 2022.

2. Η αποζημίωση είναι, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 83 του ν. 4916/2022, αφορολόγητη, ανεκχώρητη 
και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά 
παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπό-
κειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν 
δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη 
προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, 
τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή 

τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδη-
ματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής 
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

3. Η αποζημίωση της παρ. 1 χορηγείται με βάση τον 
υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352/1 της 
24.12.2013).

Άρθρο 2
Δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της 
παρ. 1 του άρθρου 1 είναι οι επιχειρήσεις με κύριους 
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 49.32 «Εκμε-
τάλλευση ταξί» και 52.21.29.01«Υπηρεσίες οδηγού ταξί 
(μη εκμεταλλευτή)», όπως αυτοί ισχύουν κατά τη 17η 
Μαρτίου 2022, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια 
του άρθρου 3.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στους 
δικαιούχους του άρθρου 2 εφόσον πληρούν σωρευτικά 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν υποβάλει μέχρι και την προηγούμενη ημέρα 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλες τις 
δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 
μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022, εφόσον υποχρεούνται,

β) έχουν υποβάλει, μέχρι και την προηγούμενη ημέ-
ρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού 
έτους 2020, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 
της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών 
στο διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμ-
βρίου 2020 δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να 
είναι μεγαλύτερα του μηδενός. Για τις επιχειρήσεις που 
έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 
2021 και έπειτα δεν ελέγχεται η προϋπόθεση της παρού-
σας περίπτωσης για την υποβολή δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος φορολογικoύ έτους 2020.

γ) δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Σεπτεμβρίου 
2021 και μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, 
όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται 
στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών 
δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη 
την περίοδο αυτή,

δ) δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγ-
χου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ 
τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015 (Β΄ 2001) 
απόφαση (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύ-
πτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

Άρθρο 4
Έλεγχος σώρευσης

1. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 
που έχουν λάβει κατά την τελευταία τριετία από οποιο-
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δήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχεί-
ρησης, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 2 του άρθρου 
2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, και δεν δύναται να 
υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης της 
παρούσας. Το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) 
ευρώ είναι ακαθάριστο, πριν την αφαίρεση τυχόν φόρων 
ή επιβαρύνσεων.

2. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη 
φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση 
τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει ο δικαιούχος κατά την 
αίτηση, και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει 
της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην 
οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω 
ορίων.

3. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολο-
γιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις 
ενισχύσεις de minimis της τελευταίας τριετίας, στο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του 
εν λόγω συστήματος.

4. Για τον ανωτέρω σκοπό η ΑΑΔΕ θέτει στη διάθε-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
(ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών όλα τα απαραίτη-
τα στοιχεία και κάθε πληροφορία σχετική με την εφαρ-
μογή της παρούσας που τηρούνται στην πλατφόρμα 
«myBusinessSupport».

Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αίτησης

1. Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά μέχρι και 15η Απριλίου 2022, στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport», η 
οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ 
(https://www.aade.gr/mybusinesssupport).

2. Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοι-
χεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων 
της παρούσας και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του 
ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι πληρούνται 
οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της πα-
ρούσας. Υπόδειγμα της αίτησης περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας.

Άρθρο 6
Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης

1. Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ στον 
τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης 
που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση 
του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

2. Η ΑΑΔΕ, βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί 
στην πλατφόρμα «myBusinessSupport», επεξεργάζεται 
τα στοιχεία και τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που 
έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια πριν από την πλη-
ρωμή δημιουργεί:

α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική 
μορφή, με βάση τα στοιχεία των δικαιούχων, η οποία 
περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο 

ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), τον κωδικό του τρα-
πεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο υπη-
ρεσιών πληρωμών στον οποίο τηρείται ο λογαριασμός 
(προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η 
ηλεκτρονική κατάσταση αυτή είναι επεξεργάσιμη από 
την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) 
προς την οποία και διαβιβάζεται.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό 
προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, το 
πλήθος των συναλλαγών καθώς και το συνολικό ανά συ-
ναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 109/12.3.2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

Άρθρο 7
Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης

1. Η ηλεκτρονική αναλυτική κατάσταση της περ. α της 
παρ. 2 του άρθρου 6 αποστέλλεται με ασφαλή τρόπο 
προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 2 
του άρθρου 6 αποστέλλεται, μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, στη Διεύθυνση Λογαριασμών και 
Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρί-
ου του Κράτους η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική 
εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του 
λογαριασμού του ΕΔ No 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέ-
ντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση του 
ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με 
ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία 
«Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τη-
ρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με α) το συνολικό ποσό 
προς τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά 
το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ 
ΑΕ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12.3.2019 πράξη του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλά-
δος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή 
κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαρια-
σμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται ηλεκτρο-
νικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογα-
ριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698
προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές, 
με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ προς τους τραπεζι-
κούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν 
υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της 
πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα 
της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Τα-
μειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ 
GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποι-
ούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού.

3. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν 
στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN
GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνη-
σης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστι-
κοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού.
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Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει 
σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν τον 
τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη 
Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου 
να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών, ακολου-
θώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας 
(έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από 
ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό και 
πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).

Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες 
πληρωμές είναι τελικός και πραγματοποιείται εντός του 
τρέχοντος έτους.

4. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια 
ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του 
Υπουργείου Οικονομικών.

5. Ως δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) η παρούσα απόφαση,
β) η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την 

έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος,
γ) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 2 

του άρθρου 6,
δ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα 

της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπε-
ζας για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

Για την πληρωμή της εν λόγω ενίσχυσης, η ειδική εντο-
λή πληρωμής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου επέχει 
θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις

1. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κατά 
τον χρόνο που θα τους ζητηθεί οποιοδήποτε στοιχείο, 
έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως.

2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης 
από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο 
ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρού-
σας ή υπέρβαση των ορίων σώρευσης της παρ. 1 του 
άρθρου 4, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της 
χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία 
καταβολής της, με βάση το επιτόκιο αναφοράς της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα 
με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της 
μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προ-
εξόφλησης (2008/C14/06). Σε περίπτωση μη επιστροφής 
τα ποσά βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
(Κ.Ε.Δ.Ε.) ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90).

Άρθρο 9
Τήρηση αρχείου

Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να αποστέλλει στη ΓΔΟΥ και στη 
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονο-
μικών κάθε απαιτούμενη πληροφορία σχετική με την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Τα αρχεία που αφορούν την αποζημίωση ειδικού 
σκοπού της παρούσας διατηρούνται επί 10 οικονομικά 
έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγείται η 
ενίσχυση.
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Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2022 

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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