N OUST A X
10.000 τυχεροί στις νέες κληρώσεις . Που θα δείτε τους λαχνούς σας και αν κερδίσατε!
Στις 10 διαδοχικές κληρώσεις που κληρώθηκαν 1000 τυχεροί σε κάθε μία από αυτές, δηλαδή 10.000
συνολικά, οι οποίοι κέρδισαν από 1.000 ευρώ. Σε αυτές τις κληρώσεις συμπεριλαμβάνονται οι συναλλαγές
με κάρτες και ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των μηνών Ιανουαρίου έως και Σεπτεμβρίου καθώς και του
Νοεμβρίου. Η κλήρωση για τις συναλλαγές του Οκτωβρίου έγινε στις 30 Νοεμβρίου ενώ η κλήρωση για τις
συναλλαγές του Δεκεμβρίου θα γίνει στο τέλος Ιανουαρίου.
Όπως και στις προηγούμενες κληρώσεις, γίνεται ανάρτηση στην εφαρμογή των λαχνών. Δηλαδή ο κάθε
φορολογούμενος μπορεί να επισκεφτεί τη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση της ΑΑΔΕ:
http:/www.aade.gr/menoy/meniaies-synallages-kai-lachnoi
και κάνοντας ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ με τους κωδικούς, που διαθέτει για όλες τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.-TAXISNET , βλέπει με πόσους λαχνούς συμμετέχει στην κλήρωση και τα νούμερα
τους.
Στην ίδια διεύθυνση μπορεί να δει, αν κέρδισε.
Όσοι κέρδισαν θα πρέπει να σπεύσουν να δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό μέσω της εφαρμογής του Taxis,
ώστε να τους καταβληθεί το ποσό.
Υπενθυμίζεται ότι τα χρηματικά έπαθλα του Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων είναι ακατάσχετα,
αφορολόγητα, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.
Το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο
σύνολο των μηνιαίων συναλλαγών , ως εξής:
- Για συνολικό άθροισμα μέχρι εκατό (100) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε ένα (1) ευρώ.
- Για τα επόμενα τετρακόσια (400) ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από εκατόν ένα (101) ευρώ μέχρι
πεντακόσια (500) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε δύο (2) ευρώ.
- Για τα επόμενα πεντακόσια (500) ευρώ, ήτοι συνολικό άθροισμα από πεντακόσια ένα (501) ευρώ μέχρι
χίλια (1000) ευρώ, ένας (1) λαχνός για κάθε τρία (3) ευρώ.
- Για το υπερβάλλον ποσό, ήτοι συνολικό άθροισμα πάνω από χίλια ένα (1001) ευρώ, ένας (1) λαχνός για
κάθε τέσσερα (4) ευρώ.
Όπου απαιτείται στρογγυλοποίηση, αυτή γίνεται στον πλησιέστερο μεγαλύτερο ακέραιο.
Σε κάθε κλήρωση αναδεικνύονται χίλιοι (1.000) τυχεροί λαχνοί και χίλιοι (1.000) αναπληρωματικοί που
αριθμούνται σε 1ο, 2ο έως 1000ο. Οι τυχεροί λαχνοί ανά κλήρωση αναρτώνται σε ιστοσελίδα στο δικτυακό
τόπο της Α.Α.Δ.Ε.
Σε περίπτωση που περισσότεροι από έναν τυχεροί λαχνοί ανήκουν στον ίδιο συμμετέχοντα, αυτός δικαιούται
το έπαθλο μόνο μία φορά. Οι υπόλοιποι τυχεροί λαχνοί στην περίπτωση αυτή, αντικαθίστανται από τον 1ο,
τον 2ο κ.ο.κ. από τους αναπληρωματικούς λαχνούς.
Σε περίπτωση λαχνών που κερδίζουν, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ενημερώνονται μέσω προσωποποιημένου
μηνύματος στον λογαριασμό τους στο TAXISnet.
Η ΑΑΔΕ, βέβαια, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει ή να μεταθέσει τη διενέργεια μιας
κλήρωσης για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα σε είδος έπαθλα με άλλα
ίσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση της.
Να θυμίσουμε ότι στις δημόσιες κληρώσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν
Α.Φ.Μ. και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
Εφόσον κερδίσετε, τα χρηματικά έπαθλα πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει ο
ενδιαφερόμενος στο TAXISnet και στον οποίο απαιτείται να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν έχει δηλωθεί λογαριασμός πρέπει να το κάνετε μέσα σε 3 μήνες, διαφορετικά το
χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο έπαθλο καταβάλλεται στον 1ο, 2ο κ.ο.κ. δικαιούχο, κάτοχο του 1ου, 2ου
κ.ο.κ. αναπληρωματικού λαχνού της συγκεκριμένης κλήρωσης.
ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ
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