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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ενίσχυση θεσπίζεται με την Απόφαση 45053 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β΄1714/ 08-04-2022) ως 

«Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τη στήριξη εκμεταλλευτών και οδηγών ταξί»  για την 

κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμων κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούν, 

στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, κατά το μήνα Απρίλιο 2022 

Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου 

ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε 

οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται 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 υπολογίζονται στα 

εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού 

χαρακτήρα 

 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 Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

(ΕΕ L352/1 της 24.12.2013). 

1.1 Δικαιούχοι ενίσχυσης και κριτήρια  

1.1.1 Δικαιούχοι ενίσχυσης  

Δικαιούχοι της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 1 του άρθρου 1 είναι οι 

υπηρεσίες ταξί, ήτοι επιχειρήσεις με κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

49.32 «Εκμετάλλευση 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 της Απόφασης. 

 

1.1.2 Κριτήρια δικαιούχων ληπτών  

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στους δικαιούχους της παραγράφου 1.1.1.,  

εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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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, 

β)   έχουν υποβάλει, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα 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 Δεκεμβρίου 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 

παρούσας περίπτωσης για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2020. 

γ)   δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μέχρι και την 

ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που 

τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 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 ελέγχου πληρωμής ισχύος της                                

Απόφασης, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών 

σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο 

της ΑΑΔΕ  

 

1.2 Ύψος Ενίσχυσης 

Καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους διακοσίων (200) ευρώ στους 

δικαιούχους ενίσχυσης  

 

1.3 Έλεγχος σώρευσης  

1) Το συνολικό ποσό ενισχύσεων το συνολικό ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας 

που έχουν λάβει κατά την τελευταία τριετία από οποιοδήποτε πρόγραμμα, 

ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό 
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των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, συμπεριλαμβανόμενης και της 

παρούσας αποζημίωσης 

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 απολογιστικός έλεγχος με βάση τα 

συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας τριετίας, στο 

Πληροφοριακό 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 διάθεση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία και κάθε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας που 

τηρούνται στην πλατφόρμα «myBusinessSupport».  

 

1.4 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και  15  Απριλίου 2022. 

 

1.5  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 πληρωμή 

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 τραπεζικού λογαριασμού σε 

μορφή IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο οποίο τηρείται ο 
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λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική 

μορφή της κατάστασης αυτής 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 συναλλαγή κόστος προς 

τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την 109/12-3-2019 Πράξη του Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

1.6 Υποχρεώσεις δικαιούχων – κυρώσεις  

1) Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε 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 παρούσας 

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 Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με 

την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και 

προεξόφλησης (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). 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/68
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2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

2.1  Πρόσβαση στην εφαρμογή  

Προκειμένου να εισέλθετε στην εφαρμογή ακολουθείτε την εξής διαδρομή μέσω του 

διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε.: 

 ΜyAADE /Εφαρμογές/Επιχειρήσεις/myBusinessSupport 

 URL https://www.aade.gr/mybusinesssupport 

Η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων. 

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για την ενίσχυση, εισέρχεστε στην πλατφόρμα 

myBusinessSupport και επιλέγετε «αποζημίωση ειδικού σκοπού για τη στήριξη 

εκμεταλλευτών και οδηγών ταξί».  

Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, πιστοποιείτε την ακρίβεια 

των δηλούμενων στοιχείων και συναινείτε στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων 

της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς τον σκοπό προσδιορισμού του 

τελικού ύψους ενίσχυσης. 

 

2.2 Λειτουργικότητα εφαρμογής  

Η σελίδα της εφαρμογής στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. είναι η παρακάτω, όπου 

πρέπει να επιλέξετε το κουμπί «Υποβολή Αίτησης»: 

 

https://www.aade.gr/mybusinesssupport
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Εικόνα 1. Είσοδος στην εφαρμογή 

 

Με την επιτυχή είσοδο στην εφαρμογή κατευθύνεστε στην επόμενη οθόνη:  

 

Εικόνα 2. Οθόνη κατά την πρώτη είσοδο στην εφαρμογή 

 

Στην παραπάνω οθόνη εμφανίζονται : 

1. τα γενικά στοιχεία της δήλωσης, στα οποία περιλαμβάνονται το είδος της (αρχική 

ή τροποποιητική), ο αριθμός της, η κατάστασή της (προσωρινή ή οριστική) και η 

ημερομηνία της,  

2. τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης όπως αυτά διατηρούνται στην ΑΑΔΕ,  
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3. η υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να υπογραφεί από τον εκπρόσωπο με επιλογή 

του τετραγωνιδίου αριστερά από το σχετικό κείμενο: «Ως εκπρόσωπος της 

επιχείρησης πιστοποιώ την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινώ στην 

επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων 

στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί ο αυτοματοποιημένος έλεγχος 

προϋποθέσεων για τη χορήγησης της ενίσχυσης στην πλατφόρμα 

myBusinessSupport», 

 

Μετά την επιλογή του διαθέσιμου πλαισίου στήριξης, ακολουθεί μία σειρά από 

ερωτήματα που πρέπει να απαντήσετε προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα 

υποβολής της αίτησης:

 

Εικόνα 3. Ερώτηση 1 

Ερώτηση 1: Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στους τομείς: με κύριους Κωδικούς 

Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 49.32 «Εκμετάλλευση ταξί» και 52.21.29.01 «Υπηρεσίες 

οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή)». 

Επιλογές: «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ» 

 

 

 

Εικόνα 4. Ερώτηση 2 

Ερώτηση 2: Η επιχείρηση συνιστά ενιαία επιχείρηση με άλλες επιχειρήσεις  

Επιλογές: «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ» 
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Αν επιλέξετε «ΝΑΙ», συμπληρώνετε τον παρακάτω πίνακα συνδεδεμένων επιχειρήσεων, 

ανάλογα με το αν η συνδεδεμένη επιχείρηση έχει έδρα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, 

και επιλέγετε ενημέρωση. 

 

Εικόνα 5. Στοιχεία συνδεδεμένης επιχείρησης 

 

 

Εικόνα 6. Ερώτηση 3 

 

Ερώτηση 3: Η ενιαία επιχείρηση έχει λάβει άλλες ενισχύσεις βάσει του de minimis κατά 

την τριετία 2020-2022. 

Επιλογές: ΝΑI και «ΟΧΙ» 

Αν επιλέξετε «ΝΑΙ», προ συμπληρώνεται αυτόματα ο πίνακας 
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Εικόνα 7. Πίνακας ενισχύσεων - Καν.1407/2013 (de minimis) 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Ερώτηση 4 

 

Ερώτηση 4: Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να χορηγηθεί στην επιχείρηση 

βάσει της ΚΥΑ, αφορά δραστηριότητες της επιχείρησης που δεν:  

1. Εμπίπτουν στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν 

στον Κανονισμό (ΕΚ) 104/2000 του Συμβουλίου 
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2. Εμπίπτουν στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων 

3. Εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, 

όταν το ποσό ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή τη ποσότητα τέτοιων 

προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην 

αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την 

υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς, 

4. Εμπίπτουν στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών 

5. Σχετίζονται εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη-μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις 

που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και 

λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με 

την εξαγωγική δραστηριότητα. 

 

Επιλογές: «ΝΑΙ» και  «ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9. Ερώτηση 5 

 

Ερώτηση 5 

α: Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να χορηγηθεί στην επιχείρηση βάσει της 

Απόφασης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας που της έχει 

χορηγηθεί σε επίπεδο «ενιαίας επιχείρησης», βάσει οποιουδήποτε Κανονισμού της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, κατά το τρέχον οικονομικό 

έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, δεν υπερβαίνει:  

 Το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ή  

 Στην περίπτωση που η επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για 

λογαριασμό τρίτων (μη συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης οχημάτων οδικών 

μεταφορών) το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ 

Στην περίπτωση που δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς για τους 

οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, 



 
 

  

 

 

 

Σελίδα 14 από 16 

 

 

 

διασφαλίζει με τα κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός , ότι για καθεμία από 

τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο. 

Επιλογές: «ΝΑΙ», «ΟΧΙ» και «Η επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται σε περισσότερους τομείς». 

Αν επιλέξετε «ΟΧΙ», δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης με βάση 

το Προσωρινό πλαίσιο C(2020)/1863.   

 

 

Εικόνα 10. Ερώτηση 6 

Ερώτηση 6: Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλη κρατική ενίσχυση για τις ίδιες επιλέξιμες 

δαπάνες ή για το ίδιο μέτρο, η σώρευση των οποίων οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης 

σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα 

συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή 

απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. 

Αν η απάντηση είναι  «ΝΑΙ»,  κλικάρετε το check-box 

Διαφορετικά η αίτηση σας απορρίπτεται 

 

 

Εικόνα 11. Ερώτηση 7 

Ερώτηση 7: Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε κάποιον από τους μη 

επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς και επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/13 διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός 

διαχωρισμός, ότι δεν ενισχύεται η μη επιλέξιμη δραστηριότητα. 
 

 

Αν η απάντηση είναι  «ΝΑΙ»,  κλικάρετε το check-box 

Διαφορετικά η αίτηση σας απορρίπτεται 
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Εικόνα 12. Ερώτηση 8 

 

Ερώτηση 8 : Η επιχείρηση έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της Απόφασης 

Α.45053/08-04-2022 και πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτήν. 

Επιλογές: «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ» 

Αν επιλέξετε «ΝΑΙ, στο παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα : α) δικαιούμενο ποσό με βάση 

την Απόφαση ήτοι 200ευρώ και β) δικαιούμενο ποσό με βάση τον έλεγχο σώρευσης: 

 

Εικόνα 13. Ποσό ενίσχυσης 

 

Τέλος, επιλέγετε «Υποβολή αίτησης» και εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. 
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Εικόνα 14. Μήνυμα οριστικοποίησης αίτησης 

 

Από το μενού «Επιλογές» μπορείτε να δείτε, να διαχειριστείτε και να εκτυπώσετε την 

αίτησή σας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δημιουργία τροποποιητικής δήλωσης επιτρέπεται μόνο εντός της ημέρας 

δημιουργίας της πρώτης οριστικοποιημένης δήλωσης. 


