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                                                                    ΑΠΟΦΑΗ 

ΘΕΜΑ: Σροποποίθςθ τθσ αρικ. ΠΟΛ. 1176 /10-8-2012 (ΦΕΚ Βϋ 2462/ 10.09.2012) 

υμπλιρωςθ - Σροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ για τθν επιςτροφι του Φόρου 

Ειςοδιματοσ Φυςικϊν Προςϊπων μζςω Σραπεηϊν. 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ν. 1947/91 (ΦΕΚ 70/91 Α) «Απλοφςτευςθ φορολογικών 

διαδικαςιών και άλλεσ ρυκμίςεισ» 

2. Σισ διατάξεισ του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/95 Α) «Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των 

δαπανών του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» 

3. Σισ διατάξεισ του ν.δ.356/1974, «Περί Κώδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων.» (ΦΕΚ 90 

Α'), όπωσ ιςχφουν 

4. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ 6/89 Α) «Κανονιςμόσ λειτουργίασ Δθμοςίων 

Οικονομικών Τπθρεςιών (Δ.Ο.Τ.) και των Σοπικών Γραφείων και κακικοντα υπαλλιλων 

αυτών.» 

5. Σο π.δ. 87/2012 (ΦΕΚ 142/12 Α), «Διοριςμόσ Τφυπουργών» 

6. Σθν υπ΄αρικμ ΤΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19-9-2012 Απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και του 

Τπουργοφ Οικονομικών (ΦΕΚ 2574/12 Β), «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Τφυπουργό 

Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνθ» 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Ακινα, 20 Ιουνίου 2013 

ΠΟΛ. 1146 
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7. Σθν υπ΄ αρικμ 1106485/6220/0016/27.11.2001  Απόφαςθ του Τπουργοφ 

Οικονομικών(ΦΕΚ 1685/01 Β) «Επιςτροφι του φόρου ειςοδιματοσ φυςικών προςώπων 

μζςω Σραπεηών και Πιςτωτικών Ιδρυμάτων και ρφκμιςθ ςυναφών κεμάτων» όπωσ ιςχφει 

8. Σθν ανάγκθ βελτίωςθσ και εκςυγχρονιςμοφ των διαδικαςιών επιςτροφισ Φόρου 

Ειςοδιματοσ Φυςικών Προςώπων. 

9. Σο γεγονόσ ότι θ παροφςα απόφαςθ δεν προκαλεί δαπάνθ ςτον Κρατικό Προχπολογιςμό, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ι. Τα άξζξα 3 θαη 4 ηεο απόθαζήο 1106485/6220/0016/27.11.2001 (ΦΔΚ 1685/01 Β) 

όπσο ηζρύεη αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

Άρθρο 3 

Με ηελ ππνβνιή ειεθηξνληθά ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

θπζηθώλ πξνζώπσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2013 θαη επνκέλσλ εηώλ, ε Γ.Γ.Π.Σ. 

πξνβαίλεη ζηελ δηαζηαύξσζε ησλ δεισζέλησλ πνζώλ κε ηα ειεθηξνληθά αξρεία πνπ 

ηεξνύληαη ζε απηή θαη αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ηεο δηαζηαύξσζεο θαηαηάζζεη ηηο 

δειώζεηο ζε δύν θαηεγνξίεο, σο αθνινύζσο: 

Α΄ Καηηγορία 

Πεξηιακβάλνληαη νη δειώζεηο γηα ηηο νπνίεο, κεηά ηε δηαζηαύξσζε πνζώλ κε 

ηα ηεξνύκελα ειεθηξνληθά αξρεία ζηε Γ.Γ.Π.Σ., δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ έιεγρνο 

θαη εθθαζαξίδνληαη άκεζα. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο 

είλαη πηζησηηθό, ε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ζηνπο δηθαηνύρνπο θαηεγνξηνπνηείηαη 

πεξαηηέξσ σο εμήο:  

1. Γηαδηθαζία γηα ηνπο δηθαηνύρνπο πνπ είλαη  θνξνινγηθά ελήκεξνη θαη δελ 

ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ.δ.356/1974 (Κ.Δ.Γ.Δ.), όπσο 

ηζρύεη. 

 

Η Γ.Γ.Π.Σ. παξάγεη καγλεηηθά αξρεία ησλ ελήκεξσλ δηθαηνύρσλ, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 1 ηεο απόθαζήο 1032543/1540/0016/2002. Σηε ζπλέρεηα, κε ηελ 

ελεκέξσζε από ηηο Τξάπεδεο γηα ηελ πίζησζε ησλ έληνθσλ ινγαξηαζκώλ ή γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ πνζώλ ζηνπο άηνθνπο κεηαβαηηθνύο ινγαξηαζκνύο κε βάζε ηνλ 

Α.Φ.Μ., ε Γ.Γ.Π.Σ. εθδίδεη θαη απνζηέιιεη ζηνπο δηθαηνύρνπο, καδί κε ην 

εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα, ελζσκαησκέλε εηδνπνίεζε επηζηξνθήο θόξνπ 

εηζνδήκαηνο. 

Η εηδνπνίεζε απηή ζα έρεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

Τν νλνκαηεπώλπκν ηνπ δηθαηνύρνπ. 

Τε δηεύζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ. 

Τν επηζηξεθόκελν πνζό 

Τνλ Α.Φ.Μ. 

Τνλ αξηζκό ηνπ ινγαξηαζκνύ γηα όζνπο ε επηζηξνθή ζα γίλεη κέζσ έληνθνπ 

ινγαξηαζκνύ. 
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Τελ εκεξνκελία κεηά από ηελ νπνία κπνξνύλ λα θάλνπλ αλάιεςε ή λα 

εηζπξάμνπλ ην επηζηξεθόκελν πνζό θαη 

Τελ Τξάπεδα πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ ηελ αλάιεςε ή ηελ είζπξαμε ζε 

πεξίπησζε κε ύπαξμεο έληνθνπ ινγαξηαζκνύ  

Ο ηξαπεδηθόο ινγαξηαζκόο πνπ ζα δειώλεηαη από ην θνξνινγνύκελν ζηη 

θορολογική δήλωζη θα πιζηώνεηαι μόνο μία θορά. 

2. Γηαδηθαζία γηα ηνπο δηθαηνύρνπο πνπ δελ είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνη ή 

ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ.δ.356/1974 (Κ.Δ.Γ.Δ.), όπσο 

ηζρύεη. 

 

Η Γ.Γ.Π.Σ. απνζηέιιεη ζηηο Γ.Ο.Υ. καγλεηηθά αηνκηθά εθθαζαξηζκέλα 

Α.Φ.ΔΚ. θαη ζηνπο δηθαηνύρνπο εθθαζαξηζηηθά ζεκεηώκαηα κε αληίζηνηρε 

ελεκέξσζε, όηη ε επηζηξνθή ζα δηελεξγεζεί από ηε Γ.Ο.Υ.. Σηελ πεξίπησζε απηή δελ 

απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε ζηε Γ.Ο.Υ. ησλ ζρεηηθώλ κε ηε δήισζε δηθαηνινγεηηθώλ. 

Β΄ Καηηγορία 

Πεξηιακβάλνληαη νη δειώζεηο γηα ηηο νπνίεο, κεηά ηε δηαζηαύξσζε ησλ 

δεισζέλησλ πνζώλ κε ηα ηεξνύκελα ειεθηξνληθά αξρεία ζηε Γ.Γ.Π.Σ., απαηηείηαη 

έιεγρνο ησλ πξσηόηππσλ δηθαηνινγεηηθώλ. Οη ελ ιόγσ δειώζεηο δελ εθθαζαξίδνληαη 

άκεζα. 

Η Γ.Γ.Π.Σ. ελεκεξώλεη ηνπο ππόρξενπο όηη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε 

εθθαζάξηζε ηεο δήισζήο ηνπο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ή λα απνζηείινπλ κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή εθηύπσζε ηεο ππνβιεζείζαο δήισζεο κε ηα απαηηνύκελα 

πξσηόηππα δηθαηνινγεηηθά ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο  εληόο 15 

εξγάζηκσλ εκεξώλ.  

Μεηά ηελ παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηε Γ.Ο.Υ., θαη 

εθόζνλ απηά είλαη νξζά, ε Γ.Ο.Υ. ελεκεξώλεη άκεζα ηε Γ.Γ.Π.Σ. πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη ε εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο. Δάλ ην απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο είλαη 

πηζησηηθό θαη νη θνξνινγνύκελνη είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνη  θαη δελ ζπληξέρνπλ νη 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ.δ.356/1974 (Κ.Δ.Γ.Δ.), όπσο ηζρύεη, αθνινπζείηαη 

ε αλαθεξόκελε δηαδηθαζία ζηελ πεξίπησζε 1 ηεο Α΄ Καηεγνξίαο ηνπ παξόληνο 

άξζξνπ. 

Δάλ ην απνηέιεζκα είλαη πηζησηηθό θαη νη θνξνινγνύκελνη δελ είλαη 

θνξνινγηθά ελήκεξνη ή ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ.δ.356/1974 

(Κ.Δ.Γ.Δ.), όπσο ηζρύεη, αθνινπζείηαη ε αλαθεξόκελε δηαδηθαζία ζηελ πεξίπησζε 2 

ηεο Α΄ Καηεγνξίαο ηνπ παξόληνο άξζξνπ.  

Σε πεξίπησζε κε αληαπόθξηζεο ηνπ θνξνινγνύκελνπ ζηελ πξόζθιεζε γηα 

πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ή κε νξζόηεηαο ησλ πξνζθνκηδόκελσλ 

δηθαηνινγεηηθώλ ελεκεξώλεηαη ν θνξνινγνύκελνο όηη η υποβληθείζα δήλωζή ηου 

προωθείηαι για περαιηέρω έλεγχο. 

 

Άρθρο 4 

1. Γηα ηνπο δηθαηνύρνπο επηζηξνθήο θόξνπ εηζνδήκαηνο κέζσ ηξαπεδώλ ηεο 

Α΄ & Β΄ Καηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνύζαο απόθαζεο, ε Γ.Γ.Π.Σ. ηεξεί 
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θεληξηθά ζην Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ 

Πξνζώπσλ αξρείν γηα θάζε Γ.Ο.Υ. ην νπνίν εκθαλίδεη  ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ, ην επηζηξεθόκελν πνζό, ηελ εκεξνκελία πίζησζεο ηνπ έληνθνπ ή 

άηνθνπ ινγαξηαζκνύ από ηηο Τξάπεδεο, θαζώο επίζεο ηελ Τξάπεδα  όπνπ ζα γίλεη ε 

αλάιεςε ή ε πιεξσκή. Τν αξρείν δύλαηαη λα εθηππσζεί όπνηε απηό θξηζεί αλαγθαίν 

από θάζε Γ.Ο.Υ.. 

Η παξάγξαθνο 2 σο είρε θαηαξγείηαη θαη ε παξάγξαθνο 3 αλαξηζκείηαη ζε 

παξάγξαθν 2 θαη ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

2. Γηα ηνπο δηθαηνύρνπο επηζηξνθήο θόξνπ εηζνδήκαηνο ηεο Α΄ & Β΄ 

Καηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνύζαο απόθαζεο, γηα ηνπο νπνίνπο ε Γ.Γ.Π.Σ. 

απνζηέιιεη ζηηο Γ.Ο.Υ. καγλεηηθά εθθαζαξηζκέλα Α.Φ.ΔΚ., ζα αθνινπζείηαη ε 

παξαθάησ δηαδηθαζία: 

Τν Γξαθείν Δπηζηξνθώλ εθηππώλεη ηελ θαηάζηαζε παξαιεθζέλησλ Α.Φ.ΔΚ. 

από Φόξν Δηζνδήκαηνο. Σηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο (έθδνζε Α.Φ.Δ.) ζρεηηθά κε ηα αίηηα πνπ ε επηζηξνθή ηνπ 

δηθαηνύρνπ ζπκπεξηειήθζε ζε Α.Φ.ΔΚ. (π.ρ. νθεηιέηεο Γεκνζίνπ, κε ππνβνιή 

δήισζεο Φ.Δ., Φ.Π.Α. θ.ιπ.). Σηηο πεξηπηώζεηο νθεηιώλ πξνο ην Γεκόζην 

δηελεξγνύληαη νη απαξαίηεηνη ζπκςεθηζκνί θαη, εάλ απνκέλεη πνζό γηα επηζηξνθή, 

απηό επηζηξέθεηαη ζην θνξνινγνύκελν από ηε Γ.Ο.Υ. θαηόπηλ ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο 

ησλ πξνϋπνζέζεσλ ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνύ ελεκεξόηεηαο ηεο ΠΟΛ. 1223/1999, 

όπσο ηζρύεη.  

Η παξάγξαθνο 4 αλαξηζκείηαη ζε παξάγξαθν 3 θαη ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

3. Λάζε πνπ ζα δηαπηζησζνύλ ζην αξρείν επηζηξνθώλ κέζσ ηξαπεδώλ όπνπ 

πεξηιακβάλνληαη κε δηθαηνύρνη επηζηξνθώλ ζα ηαθηνπνηνύληαη σο εμήο:  

Δηδνπνηείηαη άκεζα ην γξαθείν ηεο Γ/λζεο Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ πνπ εδξεύεη 

ζηε Γ.Γ.Π.Σ., ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο θεληξηθήο εθαξκνγήο ηνπ θόξνπ 

εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη εθόζνλ δελ έρεη εηζπξαρζεί από ην 

θνξνινγνύκελν, απνζύξεη ην πξνο επηζηξνθή πνζό από ηελ Τξάπεδα θαη ην 

ζπκπεξηιακβάλεη ζε καγλεηηθό Α.Φ.ΔΚ. επηζηξνθήο ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζηε 

Γ.Ο.Υ.. 

Σηελ πεξίπησζε απηή αλ ην πνζό πνπ απνζύξζεθε αθνξά νθεηιή πξνο ην 

Γεκόζην, ηόηε δελ απαηηείηαη ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο, αιιά ζα εμνθιείηαη 

ην καγλεηηθό Α.Φ.ΔΚ. πνπ έρεη απνζηαιεί θεληξηθά κε ζπκςεθηζκό ηνπ 

επηζηξεπηένπ πνζνύ από ηε Γ.Ο.Υ.. 

Αλ ην πνζό πνπ απνζύξζεθε αθνξά ιάζε εθθαζάξηζεο, ζα γίλεηαη νξζή 

εθθαζάξηζε ζηε Γ.Ο.Υ.,  νίθνζελ από ην αξκόδην ηκήκα Δηζνδήκαηνο, ε νπνία ζα 

εθθαζαξίδεηαη ηνπηθά κέζσ ζπζηήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα εθόζνλ έρεη απνζηαιεί 

θεληξηθά καγλεηηθό Α.Φ.ΔΚ. απηό ζα εμνθιείηαη από ηε Γ.Ο.Υ.. 

Η παξάγξαθνο 5 αλαξηζκείηαη ζε παξάγξαθν 4 θαη ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

4. Η Γ.Γ.Π.Σ. ζην ηέινο θάζε ρξόλνπ ζα απνζηέιιεη ζηηο Γ.Ο.Υ.  καγλεηηθά 

ΑΦΔΚ γηα ηηο αλεμόθιεηεο επηζηξνθέο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε επηζηξνθή ή ν 

ζπκςεθηζκόο, όπνπ απαηηείηαη, ησλ ζρεηηθώλ πνζώλ ζηνπο δηθαηνύρνπο. Γηα ηηο 

πξαγκαηνπνηεζείζεο επηζηξνθέο κέζσ Τξαπεδώλ ζα ελεκεξώλεη ην Πιεξνθνξηθό 
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Σύζηεκα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπσλ ησλ Γ.Ο.Υ. κε ηα ζηνηρεία 

εμόθιεζεο απηώλ. 

ΙΙ. Τν άξζξν 7 ηεο απόθαζεο 1106485/6220/0016/27.11.2001 (ΦΔΚ 1685/01 Β΄) 

θαηαξγείηαη. 

Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

          ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                                                         Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ                                         ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ 

                

Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1. Εκνικό Συπογραφείο για Δθμοςίευςθ ςτο Σεφχοσ Β΄ 
2. Δ.Ο.Τ. όλθσ τθσ Χώρασ 
3. Περιοδικό Φορολογικι Επικεώρθςθ 

 

Β. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κου Τπουργοφ  

2. Γραφείο κου Αναπλθρωτι Τπουργοφ 

3.Γραφείο κου Τφυπουργοφ  

4.Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματζων  

5.Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευκυντών  

6. Δ/νςθ Πολιτικισ Ειςπράξεων- – Γραμματεία-Σμιμα Α΄, Δ΄ 

7. Δ/νςθ 12 - Γραμματεία-Σμιμα Α΄ 

8. Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων 

9. Γραφείο Επικοινωνίασ και Πλθροφόρθςθσ Πολιτών 

 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΗ-7ΦΧ


