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Θζμα: Σροποποίηςη τησ 1095860/5660/0016/15-10-2001 (ΦΕΚ Β΄1416) Απόφαςησ του Τπουργοφ 
Οικονομικών «Επιςτροφή από Δ.Ο.Τ. δημοςίων εςόδων που ζχουν ειςπραχθεί αχρεώςτητα.»   

 
 

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του ν.2892/2001 (ΦΕΚ Αϋ46).   

2. Σισ διατάξεισ των άρκρων 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Αϋ143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ 

και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

3. Σισ διατάξεισ του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ Αϋ6) «Κανονιςμόσ λειτουργίασ Δθμοςίων Οικονομικϊν 

Τπθρεςιϊν (Δ.Ο.Τ.) και των Σοπικϊν Γραφείων και κακικοντα υπαλλιλων αυτϊν». 

4. Σο π.δ. 83/09-07-2019 (ΦΕΚ Αϋ121) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν 

,Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» 

5. Σθν Απόφαςθ των Πρωκυπουργοφ και Τπουργοφ Οικονομικϊν  339/26-07-2019  (ΦΕΚ Βϋ3051) 

«Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Τφυπουργό Οικονομικϊν Απόςτολο Βεςυρόπουλο».  

6. Σθν Απόφαςθ των Πρωκυπουργοφ και Τπουργοφ Οικονομικϊν 340/26-07-2019  (ΦΕΚ Βϋ3051) 

«Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Τφυπουργό Οικονομικϊν Θεόδωρο κυλακάκθ»  
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7.  Σθν Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν 1095860/5660/0016/15-10-2001 (ΦΕΚ Βϋ1416) 

8. Σθν ανάγκθ τροποποίθςθσ τθσ ιςχφουςασ διαδικαςίασ επιςτροφισ δθμοςίων εςόδων που ζχουν 

ειςπραχκεί αχρεϊςτθτα από τισ Δ.Ο.Τ., ωσ προσ τθν κατανομι και λογιςτικι αποτφπωςθ των 

επιςτροφϊν . 

9. Σο γεγονόσ ότι με τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ. 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 
 

Σροποποιοφμε τθν  1095860/5660/0016 /15-10-2001( ΦΕΚ Βϋ1416) Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν 

«Επιςτροφι από Δ.Ο.Τ. δθμοςίων εςόδων που ζχουν ειςπραχκεί αχρεϊςτθτα» ωσ εξισ : 

Σο περιεχόμενο τθσ ενότθτασ «Γϋ. ΕΜΦΑΝΙΗ ΕΠΙΣΡΟΦΩΝ Ω ΑΦΑΙΡΕΣΙΚΟ ΣΟΙΧΕΙΟ ΣΩΝ ΕΟΔΩΝ»  

αντικακίςταται ωσ εξισ :  

 

«Η εμφάνιςθ των επιςτροφϊν ωσ αφαιρετικό των εςόδων προχπολογιςμοφ και θ λογιςτικι 

τακτοποίθςι τουσ πραγματοποιείται από τθν εκάςτοτε Δ.Ο.Τ. θ οποία διενεργεί τθν εξόφλθςθ των 

τίτλων πλθρωμισ .  

 

Οι τίτλοι επιςτροφισ εςόδων προχπολογιςμοφ μετά τθν εξόφλθςι τουσ ενθμερϊνουν, πλζον τθσ 

χρζωςθσ του λογαριαςμοφ χρθματικισ διαχείριςθσ 103557: «Σρεχοφμενοσ λογαριαςμόσ τακτοποίθςθσ 

Επιςτροφϊν από ζςοδα προχπολογιςμοφ», τα ειςπρακτζα ανά Αρικμό Λογαριαςμοφ Εςόδου (Α.Λ.Ε.) 

βιβλία,  που τθροφνται ανά Δ.Ο.Τ., ςτθν ειδικι ςτιλθ αυτϊν με ονομαςία «Επιςτραφζντα». 

 

Η λθψοδοςία ανά Α.Λ.Ε. των εςόδων προχπολογιςμοφ για τισ Δ.Ο.Τ. ζχει τθν παρακάτω μορφι : 

 Α.Λ.Ε.   Βεβαιωκζντα    Διαγραφζντα    Επιςτραφζντα    Ειςπραχκζντα    Ειςπρακτζο υπόλοιπο  

(1)                         (2)                     (3)                           (4)                                       (5) 

 

τθν ανωτζρω αναφερόμενθ λθψοδοςία ανά Δ.Ο.Τ. ςτα ςυνολικά ποςά των ςτθλϊν αυτισ ιςχφει θ 

αλγεβρικι ιςότθτα (1)- (2)- (4)= (5). 

 

Σο ςφνολο τθσ ςτιλθσ «Ειςπραχκζντα» απεικονίηει το ςυνολικό ποςό είςπραξθσ τθσ Δ.Ο.Τ. ςε ζςοδα 

προχπολογιςμοφ και είναι ίςο με το άκροιςμα των γραμματίων ςυμψθφιςτικισ διαχείριςθσ, τα οποία 

εκδίδονται ςε πίςτωςθ του λογαριαςμοφ «’Ζςοδα προχπολογιςμοφ».  

 

Σο ςφνολο τθσ ςτιλθσ «Επιςτραφζντα» απεικονίηει το ςυνολικό ποςό των διενεργθκειςϊν επιςτροφϊν, 

ςε ζςοδα προχπολογιςμοφ, από τθν Δ.Ο.Τ. και είναι ίςο με το ςυνολικό ποςό του χρεοφμενου 

λογαριαςμοφ χρθματικισ διαχείριςθσ 103557: «Σρεχοφμενοσ λογαριαςμόσ τακτοποίθςθσ Επιςτροφϊν 

από ζςοδα προχπολογιςμοφ». 

 

το τζλοσ του μινα ο Τπόλογοσ: 

i. χρεϊνεται ςτθ διαχείριςθ του με το ςυνολικό ποςό των διενεργθκειςϊν επιςτροφϊν, με τθν ζκδοςθ 

γραμματίου ςυμψθφιςτικισ διαχείριςθσ ςε πίςτωςθ του λογαριαςμοφ 103557, το υπόλοιπο του 

οποίου, με τον τρόπο αυτό μθδενίηεται. Η «εντολι είςπραξθσ» του εν λόγω γραμματίου με τθν 

«Μθνιαία Κατάςταςθ Επιςτροφϊν» ςυνοδεφουν τα λογιςτικά ςτοιχεία του πιςτοφμενου λογαριαςμοφ 

103557.  
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ii. πιςτϊνεται ςτθ διαχείριςθ του με το ςυνολικό ποςό των διενεργθκειςϊν επιςτροφϊν με παραςτατικό τθν 

«ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΣΩΝ / ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΣΩΝ / ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΣΩΝ» ωσ προσ το ποςό τθσ 

ςτιλθσ «Επιςτραφζντα» αυτισ, ςε χρζωςθ του λογαριαςμοφ «Ζςοδα Προχπολογιςμοφ». Η κατάςταςθ 

αυτι, με επιςιμανςθ ςτο ποςό τθσ ςτιλθσ «Επιςτραφζντα», ςυνοδεφει τα λογιςτικά ςτοιχεία του εν 

λόγω χρεοφμενου λογαριαςμοφ». 

 

Ωσ θμερομθνία ιςχφοσ τθσ απόφαςθσ ορίηεται θ 2α Ιανουαρίου του ζτουσ 2020. 

Η απόφαςθ αυτι  να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.    

 

 
                                                    ΟI  ΤΦΤΠΟΤΡΓΟI   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΕΤΡΟΠΟΤΛΟ                                                                                                            ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΤΛΑΚΑΚΗ 

                                           

 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

1. Εκνικό Συπογραφείο (για δθμοςίευςθ) 
2. Διεφκυνςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτο 

διαδικτυακό τόπο τθσ Α.Α.Δ.Ε.) 
 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Ελεγκτικό υνζδριο 1θ Τπθρεςία Επιτρόπου 
2. Όλεσ οι Δ.Ο.Τ./Ελεγκτικά Κζντρα 
3. Δ/νςθ Λογιςτικισ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 
4. Γενικι Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
5. Γραφείο κ. Τπουργοφ 
6. Γραφεία κ. κ. Τφυπουργϊν Οικονομικϊν 
7. Γραφεία κ. κ. Γενικϊν Γραμματζων 

 
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικθτι 
2. Γραφεία κ. κ. Γενικϊν Διευκυντϊν 
3. Όλεσ οι Φορολογικζσ Περιφζρειεσ 
4. Δ/νςθ Ειςπράξεων  
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