
 

 

  
Αθήνα, 17 Νοεµβρίου 2010 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ  
1)ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟ∆ΩΝ  
Τµήµα: Α΄ 
Ταχ.∆/νση : Παν/µίου 20  
Ταχ.Κώδικας: 106 72 Αθήνα 
Tηλέφωνο : 210 3635963- 480 
FAX: 210 3635077 
2)Γενική ∆/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. 
∆/νση 19η Τελωνειακών ∆ιαδικασιών 
Τµήµα ∆΄ 
Τηλ.: 210-6987458, -439 
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΠΟΛ 1161 
 
ΘEMA: Συµπληρωµατικές οδηγίες για τον συµψηφισµό των βεβαιωµένων και 
µη ληξιπρόθεσµων οφειλών. 
ΣΧΕΤ : α) ΠΟΛ.1136/7.10.2010 β) ΠΟΛ.1140/15.10.2010. 
 
1. Στην ΑΥΟ 1019446/113/0015/2008 (ΠΟΛ.1034/14.2.2008), όπως συµπληρώθηκε 
µε την ΑΥΟ (ΠΟΛ.1140/15.10.2010) καθορίστηκε, µεταξύ άλλων, και η διαδικασία 
συµψηφισµού της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Πετρελαίου Θέρµανσης µε οφειλές 
προς το ∆ηµόσιο, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.∆.Ε. όπως 
αυτές ισχύουν. 
 
Ειδικότερα, στην παρ. 7 του άρθρου 7 της ανωτέρω απόφασης ορίζεται ότι, εφόσον 
από τον έλεγχο του συστήµατος TAXIS διαπιστώνεται ότι δικαιούχος ∆ΙΠΕΘΕ δεν 
είναι ενήµερος, είτε λόγω ληξιπρόθεσµων ατοµικών χρεών, ληξιπρόθεσµων χρεών 
συνυποχρέωσης ή συνυπευθυνότητας, είτε για άλλους λόγους, τότε το προς 
επιστροφή ποσό αποστέλλεται στη ∆.Ο.Υ. για τη διενέργεια τυχόν συµψηφισµού, 
κατόπιν σχετικού ελέγχου, η δε διαφορά αποδίδεται στο δικαιούχο, εφόσον 
προηγουµένως τακτοποιηθούν και οι λοιπές τυχόν εκκρεµότητές του. 
 
Η παραπάνω διαδικασία διενέργειας συµψηφισµού περιλαµβάνει όλα τα 
ληξιπρόθεσµα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κ.Ε.∆.Ε., χρέη προς το ∆ηµόσιο, 
ανεξάρτητα αν έχει χορηγηθεί στον οφειλέτη διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ή 
ρύθµιση, δεδοµένου ότι τόσο από τις διατάξεις του άρθρου 20 ν.2648/1998, όσο και 
από τις διατάξεις των νοµοθετικών ρυθµίσεων βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων 



 

 

 οφειλών (τελευταία ρύθµιση του άρθρου 14 ν.3888/2010) προβλέπεται η διενέργεια 
συµψηφισµού ακόµα και στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης είναι συνεπής σ’ αυτές. 
 
Στην παραπάνω διαδικασία κρίνεται σκόπιµο να µην περιλαµβάνονται τα βεβαιωµένα 
και µη ληξιπρόθεσµα χρέη προς το ∆ηµόσιο των δικαιούχων ∆ΙΠΕΘΕ, είτε αυτά 
καταβάλλονται εφάπαξ, είτε σε δόσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, 
δεδοµένου ότι: 
 
α) η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Πετρελαίου Θέρµανσης στους δικαιούχους 
∆ΙΠΕΘΕ γίνεται σχεδόν καθηµερινά και ως εκ τούτου η αρµόδια Υπηρεσία έχει τη 
δυνατότητα να µην συµψηφίζει την µη ληξιπρόθεσµη δόση, µέχρι αυτή να καταστεί 
ληξιπρόθεσµη. 
 
β) στις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.∆.Ε., όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 15 ν.3888/2010, ορίζεται η δυνατότητα συµψηφισµού των 
βεβαιωµένων και µη ληξιπρόθεσµων οφειλών και εποµένως παρέχεται η ευχέρεια στο 
αρµόδιο όργανο να µην προχωρήσει, κατά περίπτωση, στη διενέργεια αυτού για 
µέρος ή το σύνολο των βεβαιωµένων και µη ληξιπροθέσµων οφειλών. 
 
2. Για όλους τους άλλους οφειλέτες κρίνεται σκόπιµο να µην διενεργείται 
συµψηφισµός των βεβαιωµένων και µη ληξιπροθέσµων οφειλών, µόνο όµως στις 
περιπτώσεις, που κρίνετε αιτιολογηµένα, ότι δεν υφίσταται κίνδυνος ζηµίας του 
∆ηµοσίου, όπως στην περίπτωση που ο υπόχρεος έχει προς είσπραξη (περιοδικά ή 
εφάπαξ) και άλλες απαιτήσεις κατά του ∆ηµοσίου. Για τη διασφάλιση των 
συµφερόντων του ∆ηµοσίου εξετάζονται οι λοιπές απαιτήσεις κατά του ∆ηµοσίου (πχ 
δαπάνες του ∆ηµοσίου για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ή µισθώµατα ακινήτων κλπ). 
 
Σε κάθε όµως περίπτωση επιστροφής φόρου, τέλους ή εσόδου, που έχουν καταβληθεί 
αχρεώστητα γενικότερα, πρέπει να διενεργείται συµψηφισµός µε τις βεβαιωµένες και 
µη ληξιπρόθεσµες οφειλές, για το σύνολο του επιστρεφόµενου ποσού και µέχρι 
κάλυψης του συνόλου των βεβαιωµένων, εκτός της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 
που αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται σ’ αυτή. 
 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας  
 
Ο Υφυπουργός Οικονοµικών 
∆ηµ. Κουσελάς 
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