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- Αριθμ. ΠΟΛ. 1011
Τροποποίηση των διατάξεων της
ΠΟΛ.1159/22.7.2011
απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ
Β΄1657) περί καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου
5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ( N .2238/1994)
αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους
Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο
του N .3693/2008 (Φ.Ε.Κ Α΄ 174).
-Παροχή υπηρεσιών από συνεργείο
αυτοκινήτων σε φορτηγά της Γερμανίας
- Φορολόγηση απόδοσης εισφορών
από εκκαθάριση εταιρείας
- Εξόφληση μισθοδοσίας μέσω τραπέζης
- Έκδοση στοιχείου και συντελεστής
ΦΠΑ για υπηρεσίες ζωγράφου
- «Γιαλαντζί» λογιστές εντόπισε το
Οικονομικό Επιμελητήριο
- Καταργείται ο φόρος πολυτελείας
για τα επιβατικά ΙΧ.

Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών
υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ

Α

πό τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι, από
1/9/2012 βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 6 του
Ν.4046/2012 (ΦΕΚ28/τ.Α'/14-2-2012) καταργούνται οι

Εργοδοτικές Εισφορές Υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας
(ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) κατά ποσοστό 0,75% και 0,35%
αντίστοιχα.

Συνεπώς, ασφαλιστικές εισφορές περιόδων ασφάλισης από 1/9/2012
και εφεξής θα καταβάλλονται μειωμένες κατά 1,10%, όσον αφορά
στην εργοδοτική εισφορά, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οποίος συνάδελφος έχει

Επισημαίνεται ότι, οι εισφορές ασφαλισμένου υπέρ των ανωτέρω

κάποια πρόταση για την

καταργηθέντων Οργανισμών εξακολουθούν να καταβάλλονται κα-

καλύτερη εικόνα του
Newsletter μπορεί να
επικοινωνήσει με τον κ.
Κωνσταντινίδη στο εξής
email: konidisk@otenet.gr

νονικά.
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ΠΟΛ.1163/23-07-2012
Ανάκληση της ΠΟΛ.1166/1.8.2011
Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄1869) σχετικά με
τον καθορισμό του περιεχομένου,
προϋποθέσεων και κριτηρίων
Πιστοποίησης των Λογιστών Φοροτεχνικών και των γραφείων παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών
υπηρεσιών.
Αρ.Πρωτ.5036030/20-09-2012
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και
της φορολογητέας αξίας, για την
επιβολή του τέλους ταξινόμησης
και του Φ.Π.Α.
Αρ.Πρωτ.1130171/20-09-2012
Παροχή διευκρινίσεων για το άρθρο 65 του Ν.4055/2012 και την
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της ΠΟΛ. 1129/2012.
ΠΟΛ.1181/12-09-2012
Διακοπή εργασιών σε επιτηδευματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές

Αρ.Πρωτ.140/18-09-2012
Διαδικασία αυτοαπογραφής στο
Γ.Ε.ΜΗ.- Αντίγραφα καταστατικών
των εταιρειών.
Απόφαση 296/2012
Διότι εκείνο που διακρίνει την
εξαρτημένη εργασία από την ανεξάρτητη δεν είναι το ποσοτικό
στοιχείο, δηλαδή η σώρευση περισσότερων ενδείξεων δεσμεύσεως και εξαρτήσεως, αλλά το ποιοτικό, δηλαδή η ιδιαίτερη ποιότητα
της δεσμεύσεως και εξαρτήσεως,
η οποία έχει για τον υποβαλλόμενο σε αυτή εργαζόμενο συνέπειες
που καθιστούν απαραίτητη την
ιδιαίτερη ρύθμιση της σχέσεώς
του με τον εργοδότη και δικαιολογούν την ειδική προστασία του
από το εργατικό δίκαιο.

ΠΟΛ 1182
Τρόπος επιβολής και απόδοσης ΦΠΑ από τα ΚΤΕΛ και τα μέλη αυτών, καθώς
και από τις ΚΤΕΛ Α.Ε. και τους μετόχους αυτών που μισθώνουν τα λεωφορεία
τους στις ΚΤΕΛ Α.Ε. - Αντικατάσταση της ΑΥΟΟ 1011293/94/19/0014/
ΠΟΛ.1013/5.2.2004 (ΦΕΚ 318 Β').

Τ

α ΚΤΕΛ που λειτουργούν με μορφή Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 3, παρ. 2,
περ. β' του ν. 2963/2001, τα οποία εκμεταλλεύονται αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία,
καθώς και οι μέτοχοι αυτών φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν τα λεωφορεία ιδιοκτησίας τους στα ΚΤΕΛ Α.Ε., έχουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρ. 38 του Κώδικα Φ.Π.Α., για την υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α., ανάλογα με την
κατηγορία βιβλίων που τηρούν.
2. Για την ανωτέρω εκμίσθωση, οι ΚΤΕΛ Α.Ε. συντάσσουν για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο
εκκαθάριση προς κάθε ιδιοκτήτη εκμεταλλευτή αυτοκινήτου, κατ' αναλογία των οριζομένων με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του ΚΒΣ, στην οποία αναφέρονται:
- τα ακαθάριστα έσοδα και οι δαπάνες που πραγματοποίησαν μέσα στο ίδιο τρίμηνο σύμφωνα με την απόφαση Οικ.Β-1189/37/8.1.2003 του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
- τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 18 του ΚΒΣ, ο αριθμός κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου, το όνομα του ιδιοκτήτη ή στην περίπτωση περισσοτέρων συνιδιοκτητών την
επωνυμία της κοινωνίας ή την επωνυμία του νομικού προσώπου.
- η συνολική αποζημίωση για το τρίμηνο που αφορά η εκκαθάριση και ο αναλογών ΦΠΑ, ο
οποίος υπολογίζεται με τον κανονικό συντελεστή (23%).
3. Αμέσως μετά την έκδοσή της, η πιο πάνω εκκαθάριση παραδίδεται στον ιδιοκτήτη εκμεταλλευτή αυτοκινήτου που αφορά και αποτελεί για αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΚΒΣ, το νόμιμο φορολογικό στοιχείο κτήσης της χιλιομετρικής αποζημίωσης (μισθώματος)
και συμπεριλαμβάνεται στις εκροές της φορολογικής περιόδου. Αντίστοιχα αποτελεί στοιχείο δαπάνης για το ΚΤΕΛ Α.Ε. και συμπεριλαμβάνεται στις εισροές της φορολογικής περιόδου.
4. Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης για τα ΚΤΕΛ που διατηρούν τη νομική τους μορφή κατά τις
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2963/2001, καθώς και για τα μέλη αυτών
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία εφαρμόζουν για τον υπολογισμό του μερίσματος που
αναλογεί, την ισχύουσα για τα ΚΤΕΛ απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
Αριθ.οικ.Β36933/2804/26.6.2002.
5. Ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνιδιοκτησία ή κοινωνία
του Αστικού Κώδικα) υποχρεούται να τηρεί βιβλία τουλάχιστον Β' κατηγορίας με βάση
τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΚΒΣ, στα οποία θα καταχωρεί εκτός από τα στοιχεία που
προβλέπουν οι διατάξεις του ΚΒΣ, τη δικαιούμενη αποζημίωση ή το δικαιούμενο, κατά περίπτωση μίσθωμα - μέρισμα, τον αναλογούντα ΦΠΑ, τις λειτουργικές δαπάνες του λεωφορείου, για τις οποίες έχουν εκδοθεί στοιχεία στο όνομά του και σε ιδιαίτερη στήλη τον
εκπιπτόμενο ΦΠΑ.
6. Η εμφανιζόμενη στην εκκαθάριση αποζημίωση ή μέρισμα, συμπεριλαμβάνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992), τόσο από τα ΚΤΕΛ, όσο
και από τους ιδιοκτήτες λεωφορείων.
7. Η ΑΥΟΟ 1011293/94/19/0014/ΠΟΛ.1013/5.2.2004 (ΦΕΚ 318/Β'/11.2.2004) παύει να ισχύει από την δημοσίευση της παρούσας.
8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
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ΠΟΛ.1163/23.7.2012
Ανάκληση της ΠΟΛ.1166/1.8.2011
Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β'1869) σχετικά με τον
καθορισμό του περιεχομένου,
προϋποθέσεων και κριτηρίων
Πιστοποίησης των Λογιστών
Φοροτεχνικών και των γραφείων
παροχής λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών.
Έχοντας υπόψη
1 Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 2
του ν.3919/2011(ΦΕΚ Α'32), όπως αυτές
ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους με
τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθ. 4 του
ν.4038/2012(ΦΕΚΑΊ4) και του άρθ. 3 του
ν.3919/201Ι(ΦΕΚ Α 32)
2. Την με αριθμό 15/VI/12.1.2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού
(ΦΕΚ Β'364) βάσει του άρθρου 23 του
ν.3959/2011(ΦΕΚ Α'93) επί του σχεδίου
του προεδρικού διατάγματος «Διατήρηση διοικητικής άδειος για την άσκηση
του επαγγέλματος του ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ»
3. Τις με αριθμό 8908/ΔΙΟΕ 236/23.2.2012
ΑΔΑ:3445 Φ ΙΩΧ και 26801/ΔΙΟΕ
654/13.6.2012 ΑΔΑ:84ΛΓ'Φ-ΣΧΜ εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης,
με τις οποίες θεσπίζεται η διαδικασία
χορήγησης επαγγελματικής ταυτότητας
από το Οικονομικά Επιμελητήριο κατόπιν
αναγγελίας του αιτούντα λογιστή - φοροτεχνικού.
4 Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ
185/2009(ΦΕΚ 2Ί3 Α') περί ανασύστασης
του Υπουργείου Οικονομικών
5. Την με αριθμό 05513 ΕΞ 2.9.2022 (ΦΕΚ
2105 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών με την
οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον
Υφυπουργό Οικονομικών
6, Ότι οπό την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
1. Ανακαλούμε την ΠΟΛ.1166/1.8.2011
Α.Υ.Ο από το χρόνο έκδοσής της
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών
καταστάσεων και ισοζυγίων για τις συναλλαγές
του 2011

Μ

ε απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη παρατείνεται για όλους τους υπόχρεους η προθεσμία υποβολής των
καταστάσεων της παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ (π.δ.186/1992),

για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2011, μέχρι
30/11/2012, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.
Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τα ισοζύγια της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του
Κ.Β.Σ, για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ22/2/12.9.2012

Ανάθεση αρμοδιότητας στους Δ/ντες των τοπικών υποκ/των
απονομής συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχή στοιχείων σε
ασφαλιστικό οργανισμό που κρίνει συνταξιοδοτικό αίτημα με
τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
Παρέχονται διευκρινίσεις

Ό

πως είναι γνωστό, με την 48/2012 Εγκύκλιό μας, τροποποιήθηκαν οι
οδηγίες που είχαν δοθεί με την 53/2011 Εγκύκλιο και ορίστηκε, ότι, αρμόδιοι για παροχή στοιχείων σε ασφαλιστικό οργανισμό όταν το αίτημα
κρίνεται με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, είναι οι Διευθυντές των Περιφερειακών και Τοπικών Υποκαταστημάτων Απονομής Συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του
τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου, ανεξάρτητα της ημερομηνίας υποβολής του
συνταξιοδοτικού αιτήματος (πριν την 1/9/2011).
Σε εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών, που αποσκοπούν στην αποσυμφόρηση
υπηρεσιών και την ταχύτερη απονομή της σύνταξης στις περιπτώσεις διαδοχικής
ασφάλισης, το Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αθηνών (Υποδιεύθυνση
Μητρώου-Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης , Μ. Αλεξάνδρου 47) προχωρεί ήδη στην
διαβίβαση περιπτώσεων που εκκρεμούν και πριν την 1/1/2012, προς τα αρμόδια,
λόγω του τόπου κατοικίας των ασφαλισμένων, Υποκαταστήματα, προκειμένου
αυτά να προβούν στην παροχή στοιχείων διαδοχικής ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 53/2011 Εγκύκλιό μας.
Για τον σκοπό αυτό και προκειμένου να υλοποιηθεί η ταχύτερη διεκπεραίωση
των περιπτώσεων που εκκρεμούν, εφιστούμε την προσοχή στα Υποκαταστήματα προς τα οποία θα διαβιβαστούν οι περιπτώσεις, να προβούν στην εξέταση και
διεκπεραίωση των περιπτώσεων αυτών άμεσα και κατά χρονική προτεραιότητα,
αναλόγως του πρωτοκόλλου εισερχομένων των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων
στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθηνών.
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Η διαδικασία και οι δικαιούχοι επιστροφής φόρου
πετρελαίου θέρμανσης

Μ

ε μία αίτηση που θα υποβάλλουν
ηλεκτρονικά οι πολίτες στη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, θα πληροφορούνται αυτόματα
αν δικαιούνται ή όχι να λάβουν επιστροφή
φόρου ύψους περίπου 332 ευρώ ανά χίλια
λίτρα πετρελαίου που προορίζεται για τη
θέρμανση της κύριας κατοικίας τους.
Στη συνέχεια και μόλις λάβουν το «πράσινο» φως από το υπουργείο Οικονομικών
ότι πληρούν τα εισοδηματικά, οικογενειακά, κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια, θα
τους γνωστοποιείται ένας κωδικός αριθμός πρωτοκόλλου που θα αντιστοιχεί στο
συνολικό αριθμό των λίτρων για τα οποία
δικαιούνται να λάβουν επιστροφή Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης. Σημειώνεται ότι
όπως αναφέρει στο «Βήμα» αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, η
εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
στα πετρελαιοειδή δεν θα γίνει στο 100%
του κίνησης αλλά στο 80%. Αυτό σημαίνει
ότι ο ΕΦΚ στο θέρμανσης θα διαμορφωθεί
στα 330 ευρώ το χιλιόλιτρο και όχι στα 412
ευρώ που είναι σήμερα ο φόρος στο πετρέλαιο κίνησης.
Πέρυσι, ο μειωμένος ΕΦΚ στο πετρέλαιο
θέρμανσης ήταν 60 ευρώ το χιλιόλιτρο.
Κατά συνέπεια, το υπουργείο Οικονομικών
θα επιστρέφει στα1.000 λίτρα τη διαφορά
(330 - 60 =270 ευρώ) συν ΦΠΑ 23%, δηλαδή
συνολικά περίπου 332 ευρώ στα χίλια λίτρα
ή 0,32 ευρώ το λίτρο.
Πως θα επιστρέφεται όμως αυτό το ποσό;
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι πολίτες όταν θα καλούν την εταιρεία που θα
τους προμηθεύσει με το πετρέλαιο για τη
θέρμανσή τους θα της γνωστοποιούν τον
ειδικό αριθμό πρωτοκόλλου που τους έχει

χορηγήσει η ειδική εφαρμογή της ΓΓΠΣ. Στη
συνέχεια θα πληρώνουν το πετρέλαιο με το
σύνολο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης,
δηλαδή με τα 330 ευρώ ανά χίλια λίτρα συν
ΦΠΑ και στη συνέχεια το υπουργείο Οικονομικών θα πιστώνει τη διαφορά του φόρου το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες στον
τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που
τον έχει αναγράψει στην αρχική αίτηση επιστροφής.
Η παραπάνω διαδικασία συζητήθηκε χθες
κατά τη διάρκεια της 3ης κατά σειρά σύσκεψης για τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης υπό τον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη με
τη συμμετοχή των εκπροσώπων των τριών
κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση.
Θεωρείται απλή διαδικασία χωρίς γραφειοκρατική ταλαιπωρία.
Οριστικοποίηση της διαδικασίας επιστροφής τις επόμενες μέρες
Τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθεί
πλήρως η διαδικασία επιστροφής καθώς
ακόμη δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή για
τους ενοικιαστές ή τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων πολυκατοικιών. Δηλαδή πως θα
επιστρέφεται ο φόρος όταν σε μία πολυκατοικία είναι ένας ή δύο δικαιούχοι και υπόλοιποι θα επιβαρυνθούν με το σύνολο του
φόρου.
Το υπουργείο Οικονομικών θα περιλαμβάνει στην απάντησή του προς τον αιτούντα
τον αριθμό των λίτρων που δικαιούται επιστροφής φόρου. Έτσι θα γνωρίζει ότι μέχρι
ένα συγκεκριμένο αριθμό λίτρων δεν θα
πληρώσει παραπάνω φόρο, ενώ για κάθε
λίτρο που θα καταναλώνει επιπλέον θα επιβαρύνεται σημαντικά.
Η επιλογή για το αν κάποιος δικαιούται ή
όχι επιστροφή φόρου θα γίνεται κυρίως με

εισοδηματικό κριτήρια που για οικογένεια
χωρίς παιδιά θα είναι περίπου 15.000 ευρώ,
ενώ για όσους έχουν παιδιά υπάρχει πρόταση το κριτήριο να αυξάνεται 5.000 ευρώ
ανά κάθε παιδί. Όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ
δεν θα δικαιούνται επιδότηση.
Επιπλέον και σε συνδυασμός με το εισοδηματικό κριτήριο, επίδομα θα λαμβάνουν
όσοι έχουν πρώτη κατοικία έως 120 τ.μ.
αντικειμενικής αξίας έως 150.000 ευρώ.
Παράλληλα, η ελληνική επικράτεια έχει χωριστεί σε 4 γεωγραφικές ζώνες μέσω των
οποίων θα καθοριστούν τα λίτρα πετρελαίου για τα οποία θα δίνεται επιστροφή φόρου. Διαφορετική ανώτερη κατανάλωση θα
θεσπιστεί για όσους ανήκουν στην Α΄ζώνη
(Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα και
Δράμα) και διαφορετική για εκείνους που
ζουν στην Β ζώνη (Υπόλοιποι νομοί Μακεδονίας, Θράκη, Ηπειρο, Θεσσαλία, Ευρυτανία και Αρκαδία) ή τη Γ΄ζώνη (Υπόλοιποι
νομοί Στερεάς Ελλάδας, Κορινθίας, Ηλείας)
ή τέλος στη Δ΄ζώνη (Αχαΐα, Λακωνία, Αργολίδα, Μεσσηνία και Νησιωτική Ελλάδα).
Τέλος, υπάρχει εισήγηση να εξαιρούνται
από την επιστροφή φόρου οι ελεύθεροι
επαγγελματίες καθώς από τα στοιχεία
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων 6 στους 10 δηλώνουν μέσο
ετήσιο εισόδημα κάτω από 7.500 ευρώ το
χρόνο. Αντίθετα κανονικά θα υπάρξει πρόβλεψη για επιστροφή φόρου σε μισθωτούς,
συνταξιούχους και οι αγρότες.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών
έως το τέλος αυτής της εβδομάδας θα
έχουν οριστικοποιηθεί όλα τα κριτήρια και
το πως θα δίνεται η επιστροφή φόρου σε
όλους τους δικαιούχους.

ΠΟΛ.1176/10.8.2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 104647/2509/0016/ΠΟΛ.1077/16.4.2003 (ΦΕΚ 714/Β΄/5.6.2003)
Συμπλήρωση τροποποίηση της απόφασης για την επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος φυσικών
προσώπων μέσω Τραπεζών.

Η

Γ.Γ.Π.Σ., στις περιπτώσεις που από
την εκκαθάριση των αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
φυσικών προσώπων τρέχοντος έτους
προκύπτει ποσό για επιστροφή, θα κατατάσσει τους δικαιούχους στις εξής κατηγορίες:
Α΄ Κατηγορία
Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι που το

επιστρεφόμενο ποσό συμπεριλαμβάνει
φόρο εισοδήματος που παρακρατήθηκε
στην πηγή και Ο.Γ.Α. φόρου που είναι από
5 ευρώ μέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ,
καθώς και ποσό επιστρεφόμενης προκαταβολής, ανεξαρτήτως ύψους αυτής.
Οι δικαιούχοι αυτοί αμέσως μετά την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων θα συμπεριλαμβάνονται σε μαγνητικές ταινίες οι οποίες θα παράγονται

από τη Γ.Γ.Π.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 1
της υπ’ αριθμ. 1032543/1540/0016/2002
απόφασής μας. Η Γ.Γ.Π.Σ. με την ενημέρωση από τις Τράπεζες για την πίστωση των
έντοκων λογαριασμών ή για τη μεταφορά
των ποσών στους άτοκους μεταβατικούς
λογαριασμούς με βάση τον Α.Φ.Μ. εκδίδει
και αποστέλλει στους δικαιούχους, μαζί
με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ενσωμα-
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τωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου
εισοδήματος.
Η ειδοποίηση αυτή θα έχει τα στοιχεία:
Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.
Τη διεύθυνση της κατοικίας του.
Το επιστρεφόμενο ποσό.
Τον Α.Φ.Μ.
Τον αριθμό του λογαριασμού για όσους η
επιστροφή θα γίνει μέσω έντοκου λογαριασμού.
Την ημερομηνία μετά από την οποία μπορούν να κάνουν ανάληψη ή να εισπράξουν το επιστρεφόμενο ποσό
και Την Τράπεζα που μπορούν να κάνουν
την ανάληψη ή την είσπραξη.
Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από το φορολογούμενο στο έντυπο
της φορολογικής δήλωσης θα πιστώνεται
μόνο μία φορά.

Γ΄ Κατηγορία
Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι επιστροφής που δεν είναι φορολογικά ενήμεροι
οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών στην περίπτωση που συμμετέχουν στην επιστροφή.
Η Γ.Γ.Π.Σ. για τους δικαιούχους της κατηγορίας αυτής θα αποστέλλει, στις Δ.Ο.Υ.
μαγνητικά
ατομικά
εκκαθαρισμένα
Α.ΦΕΚ και εκκαθαριστικά σημειώματα
στους δικαιούχους χωρίς την ειδοποίηση
επιστροφής φόρου εισοδήματος. Ειδικά
για τους φορολογούμενους που έχουν
υποβάλει τη δήλωση φόρου εισοδήματος ηλεκτρονικά θα αποτυπώνεται στο
εκκαθαριστικό σημείωμα σχετική σημείωση με την υποχρέωση προσκόμισης της
δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τον έλεγχο
των επιστρεφόμενων ποσών.

Β΄ Κατηγορία
Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι που το
επιστρεφόμενο ποσό συμπεριλαμβάνει
φόρο εισοδήματος που παρακρατήθηκε
στην πηγή και Ο.Γ.Α. φόρου που είναι άνω
των 1.500 ευρώ.
Οι δικαιούχοι αυτοί θα συμπεριλαμβάνονται σε κατάσταση επιστροφών για
επεξεργασία και η επιστροφή θα πραγματοποιείται μέσω των Τραπεζών μετά
από σχετικό έλεγχο που θα διενεργούν
οι Δ.Ο.Υ.
Στους δικαιούχους αυτούς αμέσως μετά
την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων,
θα αποστέλλονται εκκαθαριστικά σημειώματα χωρίς την ειδοποίηση επιστροφής
φόρου εισοδήματος. Ειδικά για τους φορολογούμενους που έχουν υποβάλει τη
δήλωση φόρου εισοδήματος ηλεκτρονικά θα αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα σχετική σημείωση για την
υποχρέωση προσκόμισης της δήλωσης
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών. Μετά την επεξεργασία της κατάστασης επιστροφών όσοι
από τους φορολογούμενους δικαιούνται
επιστροφής, θα συμπεριλαμβάνονται
σε μαγνητικές ταινίες και παράλληλα θα
ενημερώνονται με τις σχετικές ειδοποιήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος οι
οποίες θα έχουν τα πιο πάνω στοιχεία.

Άρθρο 4
1. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Α΄ Κατηγορίας του
άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, η
Γ.Γ.Π.Σ. θα εκδίδει για κάθε Δ.Ο.Υ. ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων, σε δύο
αντίγραφα, στην οποία θα υπάρχουν τα
απαραίτητα στοιχεία των φορολογουμένων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης
και η Τράπεζα, όπου θα γίνει η ανάληψη
ή η πληρωμή. Ύστερα από την υπογραφή
της κατάστασης το πρωτότυπο αυτής θα
στέλνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο μαζί με
τα λογιστικά στοιχεία του μήνα.
2. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Β΄ Κατηγορίας του
άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, θα
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
α) Η Γ.Γ.Π.Σ. θα εκδίδει για κάθε Δ.Ο.Υ. κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία σε
τρία αντίγραφα η οποία θα περιέχει όλα
τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο
του επιστρεπτέου ποσού.
β) Το αρμόδιο Τμήμα ή γραφείο Φορολογίας εισοδήματος της Δ.Ο.Υ., όταν παραλάβει την κατάσταση, θα προβαίνει
στον έλεγχο των επιστρεπτέων ποσών,
με βάση τα αντίγραφα των φορολογικών
δηλώσεων, τα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και των λοιπών
στοιχείων που έχει στην διάθεσή του και
συγκεκριμένα:

βα) Αν δεν διαπιστωθούν λάθη στα επιστρεπτέα ποσά, θα υπογράφεται και θα
διαβιβάζεται στο αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών.
ββ) Αν διαπιστωθούν λάθη στη παρακράτηση, στην προκαταβολή ή στον Ο.Γ.Α., θα
διαγράφεται όλη η εγγραφή με κόκκινη
γραμμή, θα συντάσσεται Α.ΦΕΚ επιστροφής για το συνολικό ποσό της εγγραφής
και στη συνέχεια θα γίνεται τροποποιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση οίκοθεν ή από το φορολογούμενο, η οποία
θα εκκαθαρίζεται μέσω συστήματος.
βγ) Σε όλες τις διαγραφές θα υπογράφει ο
αρμόδιος υπάλληλος.
Ο έλεγχος της κάθε κατάστασης επιστροφών για επεξεργασία πρέπει να τελειώνει
το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες
από την παραλαβή της από τη Γ.Γ.Π.Σ. Το
πρωτότυπο μαζί με ένα αντίγραφο θα
διαβιβάζονται στο αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών. Όσοι από τους φορολογούμενους δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά εντός 10 (δέκα) ημερών
από την παραλαβή της κατάστασης στην
οποία περιλαμβάνονται, τότε το αρμόδιο
Τμήμα ή Γραφείο Εισοδήματος τους διαγράφει από την κατάσταση επεξεργασίας και μετά τη διαγραφή τη διαβιβάζει
στο Γραφείο Επιστροφών, το οποίο μετά
τους σχετικούς ελέγχους θα τη στέλνει
στη Γ.Γ.Π.Σ., ώστε να επιστραφεί ο φόρος
στους υπόλοιπους δικαιούχους.
Για τους πιο πάνω φορολογούμενους,
που έχουν διαγραφεί από την κατάσταση επεξεργασίας, όταν προσκομίσουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά θα ενεργείτε
ως εξής:
Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης (σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν
προσκομισθεί) είναι σωστό, θα συντάσσεται Α.ΦΕΚ επιστροφής και θα διαβιβάζεται στο Γραφείο Επιστροφών για την
εξόφλησή του.
Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι
διαφορετικό, θα συντάσσεται το πιο πάνω
Α.ΦΕΚ και στη συνέχεια θα διενεργείται
εκκαθάριση τροποποιητικής δήλωσης
η οποία θα υποβάλλεται βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και η όλη
διαδικασία θα τακτοποιείται στη Δ.Ο.Υ.
γ) Το Γραφείο Επιστροφών όταν θα παραλαμβάνει την κατάσταση επιστροφών για
επεξεργασία, θα συμπληρώνει με βάση
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ε) Η Γ.Γ.Π.Σ. μετά την εκκαθάριση των καταστάσεων επιστροφών για επεξεργασία
και αφού συμφωνήσει τις οικείες στήλες
αυτής θα εκδίδει και θα στέλνει σε όλες τις
Δ.Ο.Υ. ονομαστική κατάσταση σε δύο (2)
αντίγραφα των δικαιούχων μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην οποία
θα υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία των
φορολογούμενων, το επιστρεφόμενο
ποσό, η ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης και η Τράπεζα, όπου
θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή.

ρου Εισοδήματος της Γ΄ Κατηγορίας του
άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, η
Γ.Γ.Π.Σ. θα στέλνει μαγνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα Α.ΦΕΚ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο του επιστρεφόμενου ποσού. Το Γραφείο Επιστροφών θα
εκτυπώνει κατάσταση παραληφθέντων
Α.ΦΕΚ και θα την παραδίδει στο αρμόδιο Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος της
Δ.Ο.Υ. για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών με βάση τα στοιχεία που έχει
στη διάθεσή του.
α) Αν δεν υπάρχουν λάθη στα επιστρεπτέα ποσά θα υπογράφονται και θα διαβιβάζονται στο αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών.
β) Αν διαπιστωθούν λάθη δεν θα μεταβάλλεται η εγγραφή, θα γίνεται τροποποιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. (με σχετική
παρατήρηση στην κατάσταση), κατά περίπτωση οίκοθεν ή από το φορολογούμενο η οποία θα εκκαθαρίζεται τοπικά
μέσω συστήματος και θα ολοκληρώνεται
η διαδικασία στη Δ.Ο.Υ.
γ) Σε όλες τις περιπτώσεις θα υπογράφει
ο αρμόδιος υπάλληλος.
Η κατάσταση παραληφθέντων Α.ΦΕΚ,
μετά τον έλεγχο, θα επιστρέφεται στο
Γραφείο Επιστροφών το ταχύτερο δυνατόν.
Στη συνέχεια το Γραφείο Επιστροφών θα
προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους
μέσω του συστήματος (έκδοση Α.Φ.Ε.),
σχετικά με τα αίτια που η επιστροφή του
δικαιούχου συμπεριελήφθη σε Α.ΦΕΚ
(π.χ. οφειλέτης Δημοσίου, μη υποβολή
δήλωσης Φ.Ε., Φ.Π.Α. κ.λπ.).
Στις περιπτώσεις οφειλών προς το Δημόσιο θα διενεργούνται οι απαραίτητοι
συμψηφισμοί και εάν απομένει ποσό για
επιστροφή, αυτό θα επιστρέφεται στο
φορολογούμενο από τη Δ.Ο.Υ. Για όσους
δικαιούχους έχουν γίνει παρατηρήσεις
στην κατάσταση από το τμήμα εισοδήματος, θα αναμένεται το αποτέλεσμα της
τροποποιητικής δήλωσης και κατόπιν θα
γίνεται η εξόφληση των Α.ΦΕΚ
Δεν θα εξοφλούνται σε καμία περίπτωση
μαγνητικά εκκαθαρισμένα Α.ΦΕΚ επιστροφής που αφορούν φορολογούμενους οι οποίοι δεν έχουν προσκομίσει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ.

3. Για τους δικαιούχους επιστροφής Φό-

4. Λάθη που θα παρατηρηθούν μετά την

τα μηχανογραφικά δελτία χρεών ή άλλων
στοιχείων που έχει στη διάθεσή του τις
απαιτούμενες για κάθε περίπτωση πληροφορίες:
γα) Το ποσό που συμψηφίζεται με οφειλή
του δικαιούχου προς το Δημόσιο, υπολογιζόμενων των τυχόν προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι 2 Ιανουαρίου του ιδίου οικον. έτους της δήλωσης
(ημερομηνία απόσβεσης των αμοιβαίων
απαιτήσεων) ή κατόπιν πρότασης συμψηφισμού. Στο ποσό αυτό θα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της απλήρωτης
προκαταβολής. Οι Δ.Ο.Υ., για τα ποσά που
συμψηφίζονται θα δημιουργούν ατομικό
Α.ΦΕΚ επιστροφής και στην συνέχεια θα
τα συμψηφίζουν.
γβ) Το τελικό προς επιστροφή ποσό μέσω
Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
δ) Στις περιπτώσεις που το επιστρεφόμενο ποσό αφορά προκαταβολή προηγούμενου οικονομικού έτους και έχει
βεβαιωθεί σε άλλη Δ.Ο.Υ, θα γίνονται οι
ακόλουθες ενέργειες: Θα επιβεβαιώνεται
κεντρικά η βεβαίωση του ποσού καθώς
και αν υπάρχει ανείσπρακτο υπόλοιπο.
Στη συνέχεια σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές θα συμπληρώνεται η κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και
για το συμψηφισμό του υπολοίπου προ
είσπραξη ποσού θα εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης διαχείρισης μετρητών στο
λογαριασμό «Γραμμάτια Συμψηφισμού».
Το πρωτότυπο της κάθε κατάστασης θα
στέλνεται στη Γ.Γ.Π.Σ. το αργότερο μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή
της από το αρμόδιο Τμήμα Φορολογίας
Εισοδήματος.

ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των καταστάσεων επιστροφών για
επεξεργασία θα τακτοποιούνται ως εξής:
Αν στην κατάσταση επιστροφών μέσω
Τραπεζών περιλαμβάνονται μη δικαιούχοι επιστροφών, τότε θα ειδοποιείται αμέσως το γραφείο της Διεύθυνσης
Πολιτικής Εισπράξεων που εδρεύει στη
Γ.Γ.Π.Σ. το οποίο στη συνέχεια, μέσω της
κεντρικής εφαρμογής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων θα αποσύρει
την επιστροφή (εφόσον δεν έχει εισπραχθεί από τον φορολογούμενο) από την
Τράπεζα και θα την συμπεριλαμβάνει σε
μαγνητικό Α.ΦΕΚ επιστροφής το οποίο
θα αποστέλλεται στην Δ.Ο.Υ.
Στην περίπτωση αυτή αν η δέσμευση του
ποσού αφορά οφειλή προς το Δημόσιο,
τότε δεν θα απαιτείται υποβολή τροποποιητικής δήλωσης αλλά θα εξοφλείται
το μαγνητικό Α.ΦΕΚ που έχει αποσταλεί
κεντρικά με συμψηφισμό του επιστρεπτέου ποσού από τη Δ.Ο.Υ.
Αν η δέσμευση αφορά λάθη εκκαθάρισης, θα γίνεται τροποποιητική δήλωση
στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση οίκοθεν ή από
το φορολογούμενο η οποία θα εκκαθαρίζεται τοπικά μέσω συστήματος και στη
συνέχεια εφόσον έχει αποσταλεί κεντρικά μαγνητικό Α.ΦΕΚ αυτό θα εξοφλείται
από τη Δ.Ο.Υ.
5. Η Γ.Γ.Π.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου θα
αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά Α.ΦΕΚ
για τις ανεξόφλητες επιστροφές, προκειμένου να γίνει η επιστροφή ή ο συμψηφισμός, όπου απαιτείται, των σχετικών
ποσών στους δικαιούχους.
Για τις πραγματοποιηθείσες επιστροφές
μέσω Τραπεζών θα ενημερώνει το Πληροφορικό Σύστημα Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων των Δ.Ο.Υ. με
τα στοιχεία εξόφλησης αυτών.
Η απόφαση αυτή που ισχύει από την
1.6.2012, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

