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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1153
Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών
προσώπων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30, των άρθρων
32, 34 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013,
«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄170),
όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄143).
3. Τις διατάξεις της περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου
Πρώτου του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής
του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).
4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ.
39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Υπουργού οικονομικών και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27)
του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.».
5. Την ΠΟΛ 1140 απόφαση και υπ’ αρ. 1109228/8434/
0016/08.12.2006, όπως ισχύει «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων
πληρωμής ή επιστροφής» (Β΄ 1862).
6. Την υπ’ αρ. Β/7/35889/2582/16.10.2014 κοινή
υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις και διαδικασία
συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β΄ 2795).
7. Την ΠΟΛ. 1048/06.04.2016 απόφαση «Καθορισμός
διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντο-
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λής μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για
την πίστωση λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά
Ιδρύματα» (Β΄ 1199).
8. Την ΠΟΛ. 1202/08.09.2014 απόφαση «Καθορισμός
βιβλίων καταχώρησης εισπρακτέων και επιστρεπτέων
ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4174/
2013, όπως ισχύει» (Β΄ 253).
9. Την υπ’ αρ. Α. 1070/31.03.2020 απόφαση «Τύπος
και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019, των
λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που
συνυποβάλλονται με αυτή» (Β΄ 1267).
10. Την ανάγκη απλοποίησης, βελτίωσης και επίσπευσης των διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος
φυσικών προσώπων που προκύπτει από την εκκαθάριση της οικείας αρχικής φορολογικής δήλωσης εκάστου
έτους.
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό της διαδικασίας διαχείρισης των απαιτήσεων κατά της Φορολογικής Διοίκησης, που προκύπτουν μετά από πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού κατά περίπτωση, του φόρου εισοδήματος
φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης,
του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς
διαβίωσης, με την οποία συνιστάται και βεβαιώνεται η
απαίτηση του υπόχρεου και του συζύγου/ΜΣΣ καθώς
και του τρόπου πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών
των δικαιούχων προσώπων της απαίτησης.
ΑΡΘΡΟ 1
1. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών
(Δ.Α.Φ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) πραγματοποιεί την εκκαθάριση
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Φ.Π.), που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά και εκδίδει
τις Πράξεις Διοικητικού ή Διορθωτικού Προσδιορισμού
Φόρου, κατά περίπτωση.
2. Σε περίπτωση έκδοσης Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου με την οποία συνιστάται και βεβαιώνεται η απαίτηση του φορολογούμενου εκδίδει φύλλα
έκπτωσης ατομικά ή συγκεντρωτικά.
3. Χρεωστικό υπόλοιπο, που οφείλεται, βάσει αρχικής εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας
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εισοδήματος Φ.Π., συμψηφίζεται οίκοθεν με το τυχόν
πιστωτικό ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση της
δήλωσης αυτής.
4. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου/ μερών συμφώνου συμβίωσης (εφεξής ΜΣΣ) δεν συμψηφίζονται με
τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που
έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον
κάθε δικαιούχο χωριστά.
5. Η επιστροφή του φόρου των συζύγων/ ΜΣΣ που
προκύπτει από την κοινή τους δήλωσή καταχωρίζεται
στα βιβλία επιστρεπτέων ποσών της Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι σύζυγοι έχουν
διαφορετική Δ.Ο.Υ. λόγω του ότι ένας εκ των δύο (ή και
οι δύο) ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή λόγω
διαφορετικής φορολογικής κατοικίας. Ως εκ τούτου, οι
πράξεις προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται με την
υποβολή κοινής δήλωσης αναγράφουν και στους δύο
συζύγους / Μ.Σ.Σ. τη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου συζύγου.
ΑΡΘΡΟ 2
1. Κατά την επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στους δικαιούχους, τυγχάνουν εφαρμογής μεταξύ άλλων, οι διατάξεις περί αποδεικτικού
ενημερότητας και συμψηφισμού [άρθ. 12, άρθ. 42 παρ.
1, άρθ. 48 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(Κ.Φ.Δ.- ν. 4174/2013, Α΄ 170)] και άρθ. 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.- ν.δ. 356/74 Α΄ 90),
όπως ισχύουν, αντίστοιχα, κατά περίπτωση. Πλέον των
ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η διάταξη της περ. 2
της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4254/2014
(Α΄ 85) περί συμψηφισμού για οφειλές σε Οργανισμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Ο.Κ.Α.).
2. Αρχικά, η Δ.Α.Φ.Ε. της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. πραγματοποιεί
κεντρικά έλεγχο για την πληρότητα των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Εάν δεν
πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις αποστέλλει στη
Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά
εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος για τυχόν οφειλές,
ο συμψηφισμός αυτών με βεβαιωμένες στη Φορολογική
Διοίκηση οφειλές, κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013
και του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), η παρακράτηση αυτών
κατά τις διατάξεις περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής και ο συμψηφισμός αυτών με
οφειλές σε Ο.Κ.Α. Εν συνεχεία διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ.
η μεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.
3. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου περί αποδεικτικού ενημερότητας και
συμψηφισμού [άρθ. 12, άρθ. 42 παρ. 1, άρθ. 48 παρ. 2 του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.- ν. 4174/2013,
Α΄ 170)] και άρθ. 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.- ν.δ. 356/74 Α΄ 90), όπως ισχύουν, αντίστοιχα κατά περίπτωση, η Δ.Α.Φ.Ε. ενημερώνεται για τις
οφειλές στους Ο.Κ.Α. από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) κατόπιν
αιτήματος που αποστέλλεται ηλεκτρονικά.
4. Εάν ο δικαιούχος της επιστροφής οφείλει στους
Ο.Κ.Α. τότε η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογί-
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ας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα
Α.Φ.ΕΚ., προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και η
απόδοση των παρακρατούμενων ποσών στους Ο.Κ.Α..
Εν συνεχεία διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. η μεταφορά των
προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών
των δικαιούχων.
5. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παρ. 1
του παρόντος άρθρου η Δ.Α.Φ.Ε. προβαίνει στη ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με αυτά που τηρούνται στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση, η
Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. για τη
διενέργεια σχετικού έλεγχου και τη μεταφορά των προς
επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των
δικαιούχων.
6. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής
ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. Για την εξόφλησή των
εν λόγω Α.Φ.ΕΚ. εκδίδει κεντρικά οριστικοποιημένες
εντολές μεταφοράς, σε πίστωση των λογαριασμών των
δικαιούχων με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμό 200
«Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», οι οποίες καταχωρίζονται στο βιβλίο εντολών μεταφοράς της
αντίστοιχης Δ.Ο.Υ.. Για κάθε εντολή μεταφοράς δημιουργείται αυτόματα ένα γραμμάτιο μετρητοίς με λογαριασμό «Τράπεζα της Ελλάδος – Συγκέντρωση Εισπράξεων
και Πληρωμών» Τ.Ε.Σ.Ε.Π.
ΑΡΘΡΟ 3
1. Η εμφάνιση των συμψηφιζομένων ποσών της παρ. 3
του άρθρου 1 της παρούσας στα έσοδα και συγχρόνως
ως στοιχείων αφαιρετικών των εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού γίνεται βάσει ετήσιας συγκεντρωτικής
κατάστασης που εκδίδεται από τη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. μετά την
τελική επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων κάθε
έτους και περιλαμβάνει:
α) το οικονομικό έτος που αναφέρονται τα οφειλόμενα
στο Δημόσιο ποσά που συμψηφίζονται,
β) τα αρχικά προς συμψηφισμό ποσά κατά αριθμό λογαριασμού εσόδου (Α.Λ.Ε.),
γ) το καθαρό συμψηφιζόμενο ποσό κατά αριθμό λογαριασμού εσόδου (Α.Λ.Ε.),
δ) το επιστρεφόμενο ποσό κατά αριθμό λογαριασμού
εσόδου (Α.Λ.Ε.),
ε) τον τόπο και χρονολογία έκδοσης της κατάστασης
και
στ) την υπογραφή του Προϊσταμένου της αρμόδιας
Διεύθυνσης της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. ή του εξουσιοδοτημένου
υπαλλήλου.
Η ανωτέρω κατάσταση θα εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα και θα αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού θα προβαίνει στις κατωτέρω ενέργειες:
α) στη βεβαίωση των αρχικών προς συμψηφισμό οφειλόμενων στο Δημόσιο ποσών,
β) την ενημέρωση των εισπρακτέων βιβλίων της Δ.Ο.Υ.
ως προς τη βεβαίωση, είσπραξη και επιστροφή,
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γ) στην έκδοση γραμματίου συμψηφιστικής διαχείρισης με λογαριασμό 103580 ισόποσο με το ποσό (επιστροφή) και
δ) στη χρέωση του λογαριασμού 103580 με το ποσό
της ανωτέρω κατάστασης.
ΑΡΘΡΟ 4
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε κάθε άλλη αντίθετη
διάταξη καταργείται.
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ΑΡΘΡΟ 5
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2020
Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02023991706200004*

