Αριθµ. πρωτ.: Β/7/35889/2582/16.10.2014
Προϋποθέσεις και διαδικασία συµψηφισµού επιστροφών Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας και Φόρου Εισοδήµατος µε οφειλές στους Οργανισµούς Κοινωνικής
Ασφάλισης
Αριθµ. Β/7/35889/2582
(ΦΕΚ Β' 2795/17-10-2014)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2, της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ,
του άρθρου πρώτου του νόµου 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85).
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170), «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄90), «Κώδικας Είσπραξης ∆ηµοσίων
Εσόδων».
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄141) ∆ιορισµός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 372/1995 (ΦΕΚ Α΄ 201) «Μεταφορά της Γεν. Γραµµατείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας και του Π.∆. 213/1992 (ΦΕΚ Α΄ 102)
«Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Την απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
«Οργάνωση, αρµοδιότητες, διάρθρωση και λειτουργία, της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας» µε αριθµό οικ. 27129/120 (ΦΕΚ 2059/τ.Β΄/23.08.13).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 101, του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ΄ 167) που αφορά την
ίδρυση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών
(Κ.Ε.Α.Ο.).
8. Την µε αριθµό 07927/19.9.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2574) απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονοµικών µε την οποία ανατίθενται αρµοδιότητες στον
Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη.
9. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1862) «∆ικαιολογητικά εξόφλησης
τίτλων πληρωµής ή επιστροφής - εξόφληση µε εντολή µεταφοράς - ρυθµίσεις
θεµάτων εξόφλησης τίτλων πληρωµής ή επιστροφής» όπως ισχύει.

10. Την Κ.Υ.Α. µε αριθµό πρωτ. Β/7/11711/884/10.4.2014 (ΦΕΚ Β΄ 906)
«Προϋποθέσεις και διαδικασία συµψηφισµού επιστροφών Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας και Φόρου Εισοδήµατος µε οφειλές Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης».
11. Την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων µε αριθµ.
ΠΟΛ.1274/27.12.2013 (Β΄ 3398).
12. Την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας επιστροφής φόρων από το ∆ηµόσιο και
συµψηφισµού µε οφειλές προς τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,
αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Συµψηφισµός µε οφειλές στους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Με την παρούσα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συµψηφισµού
επιστροφών Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (εφεξής Φ.Π.Α.) και Φόρου Εισοδήµατος
(εφεξής Φ.Ε.) µε οφειλές των δικαιούχων σε Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης
(εφεξής Ο.Κ.Α.) και ο τρόπος απόδοσης των ποσών στον οικείο Ασφαλιστικό
Οργανισµό.
2. Ο συµψηφισµός διενεργείται από τους Ο.Κ.Α. για κάθε δικαιούχο επιστροφής
Φ.Ε. ή Φ.Π.Α. µε τις οφειλές τους προς αυτούς.
3. Κατά την εφαρµογή της διαδικασίας συµψηφισµού επιστροφής Φ.Π.Α. και Φ.Ε. µε
οφειλές των δικαιούχων σε Ο.Κ.Α. καθώς και για την επιστροφή τυχόν
υπολειπόµενου ποσού στο δικαιούχο, δεν απαιτείται η προσκόµιση αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενηµερότητας.
4. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους του ενός Ο.Κ.Α., το προς
απόδοση ποσό της επιστροφής διαµοιράζεται και αποδίδεται σε αυτούς, αναλογικά
µε το ποσοστό συµµετοχής του καθενός στο συνολικό ποσό των οφειλών.
Άρθρο 2
∆ηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων Συµψηφισµού Ασφαλιστικών Οφειλών
1. Για τη διενέργεια των συµψηφισµών της παρούσας και του ελέγχου της
ασφαλιστικής ενηµερότητας, δηµιουργείται στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (εφεξής Η∆ΙΚΑ ΑΕ), Βάση ∆εδοµένων Συµψηφισµού
Ασφαλιστικών Οφειλών προς τους Ο.Κ.Α., στην οποία καταχωρούνται ηλεκτρονικά
όλοι οι εργοδότες και ασφαλισµένοι µε οφειλές, ανεξαρτήτως τυχόν υπαγωγής αυτών
σε καθεστώς ρύθµισης.
2. Όλοι οι Ο.Κ.Α. και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (εφεξής ΚΕΑΟ)
υποχρεούνται να αποστείλουν στην Η∆ΙΚΑ ΑΕ σε ενιαία γραµµογράφηση αρχείο µε

τους οφειλέτες τους (φυσικά/νοµικά πρόσωπα) µε πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης,
συνολική οφειλή, καθώς και ένδειξη ασφαλιστικής ενηµερότητας σε αποκλειστική
προθεσµία 10 ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσας.
3. Η Η∆ΙΚΑ ΑΕ, το ΚΕΑΟ και οι Ο.Κ.Α. αναπτύσσουν µηχανισµό σε πραγµατικό
χρόνο (online) ενηµέρωσης της Βάσης ∆εδοµένων Συµψηφισµού Ασφαλιστικών
Οφειλών και, µέχρι αυτό να καταστεί δυνατό, οι Ο.Κ.Α. και το ΚΕΑΟ αποστέλλουν
στην Η∆ΙΚΑ ΑΕ, ανά δεκαπενθήµερο, επικαιροποιηµένο αρχείο.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις και διαδικασία συµψηφισµού οφειλών στους Ο.Κ.Α.
Κατά την εξόφληση εκκαθαρισµένων επιστροφών Φ.Π.Α. και Φ.Ε. από τη
Φορολογική ∆ιοίκηση, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
1. Συµψηφίζονται τα ποσά προς επιστροφή µε βεβαιωµένες στη Φορολογική
∆ιοίκηση οφειλές, κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013 και του ν.δ. 356/1974
(Κ.Ε.∆.Ε.), και διενεργείται παρακράτηση αυτών κατά τις διατάξεις περί έκδοσης
αποδεικτικού ενηµερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.
2. Στη συνέχεια, µε την χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας, υποβάλλονται
αιτήµατα συµψηφισµού στην Η∆ΙΚΑ ΑΕ, από τις αρµόδιες υπηρεσίες της
φορολογικής διοίκησης ως εξής:
Α) Συγκεντρωτικά, από την ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (εφεξής ∆ΗΛΕ∆)
µε ηλεκτρονικό αρχείο.
Η Η∆ΙΚΑ ΑΕ επεξεργάζεται το αρχείο αυτό και το επιστρέφει το αργότερο, εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής του, µε σήµανση σε
κάθε εγγραφή, η οποία πληροφορεί τη Φορολογική ∆ιοίκηση εάν διενεργείται ή όχι
συµψηφισµός µε οφειλές στους Ο.Κ.Α.. Εναλλακτικά η ανταλλαγή της πληροφορίας
µπορεί να γίνει µέσω διασύνδεσης της ∆ΗΛΕ∆ και της Η∆ΙΚΑ µέσω κατάλληλου
µηχανισµού διασύνδεσης σε πραγµατικό χρόνο. Η Φορολογική ∆ιοίκηση
ολοκληρώνει τη διαδικασία επιστροφής, όπως κατά περίπτωση ορίζεται από τις
ισχύουσες διατάξεις.
Β) Μεµονωµένα, από τις ∆.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα, µε πρόσβαση στη Βάση
∆εδοµένων Συµψηφισµού Ασφαλιστικών Οφειλών της Η∆ΙΚΑ ΑΕ, από υπαλλήλους
τους, που έχουν πιστοποιηθεί για το σκοπό αυτό.
Ο πιστοποιηµένος υπάλληλος καταχωρεί στην εφαρµογή της Η∆ΙΚΑ ΑΕ τον
Α.Φ.Μ. του δικαιούχου της επιστροφής και το ποσό που προκύπτει µετά τον
συµψηφισµό και την παρακράτηση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και εν συνεχεία
υποβάλλει το αίτηµα.
Η εφαρµογή επεξεργάζεται το αίτηµα και επιστρέφει, σε πραγµατικό χρόνο (online),
το αποτέλεσµα της επεξεργασίας, εµφανίζοντας στην οθόνη τον Α.Φ.Μ., τον
A.M.K.A. και τα στοιχεία (όπως ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, επωνυµία) του

δικαιούχου επιστροφής καθώς και την πληροφορία εάν διενεργείται ή όχι
συµψηφισµός µε οφειλές στους Ο.Κ.Α.
Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστικών οφειλών, στην οθόνη της εφαρµογής
εµφανίζονται επιπλέον το ποσό της οφειλής, o Ο.Κ.Α. στον οποίο υφίσταται η
οφειλή, ο ΙΒΑΝ λογαριασµός του Ο.Κ.Α. και το παρακρατηθέν ποσό προς
συµψηφισµό, ανά Ο.Κ.Α. Το αποτέλεσµα που εµφανίζεται στην οθόνη της εν λόγω
εφαρµογής φέρει µοναδικό αριθµό, την «Ταυτότητα Αιτήµατος Συµψηφισµού»
(εφεξής ΤΑΣ), δύναται να ανακτηθεί και εκτυπώνεται, προκειµένου να επισυναφθεί
στον τίτλο επιστροφής ως δικαιολογητικό εξόφλησης αυτού.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του Α.Φ.Μ. που
αναφέρεται στο αίτηµα µε τα στοιχεία της Βάσης ∆εδοµένων Συµψηφισµού
Ασφαλιστικών Οφειλών, ειδοποιείται ο δικαιούχος της επιστροφής, προκειµένου να
απευθυνθεί στον αρµόδιο Ο.Κ.Α., για να αποκατασταθεί το πρόβληµα. Εφόσον
τακτοποιηθεί η εκκρεµότητα, ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου. Εναλλακτικά, δύναται να χορηγηθεί στον δικαιούχο της
επιστροφής από τον αρµόδιο Ο.Κ.Α. «Βεβαίωση µη Οφειλής» ή έντυπη ασφαλιστική
ενηµερότητα, προκειµένου η Φορολογική ∆ιοίκηση να ολοκληρώσει την διαδικασία
επιστροφής κατά ανωτέρω.
Άρθρο 4
Απόδοση παρακρατούµενων ποσών
1. Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς τους Ο.Κ.Α., η Φορολογική
∆ιοίκηση αποδίδει άµεσα τα παρακρατούµενα ποσά στους τραπεζικούς
λογαριασµούς των οικείων Ο.Κ.Α., µε έκδοση προς την Τράπεζα της Ελλάδος
εντολής µεταφοράς των ποσών. Στην εντολή µεταφοράς αναγράφεται, µεταξύ άλλων,
το ονοµατεπώνυµο /επωνυµία και ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου επιστροφής, ο τελικός
δικαιούχος Ο.Κ.Α. και η Τ.Α.Σ..
Η ∆.ΗΛΕ.∆. από τα αρχεία των ∆.Ο.Υ./ Ελεγκτικών Κέντρων, µε βάση τις εντολές
µεταφοράς για τους Ο.Κ.Α., δηµιουργεί και αποστέλλει ηµερησίως µε ηλεκτρονικό
αρχείο στην Η∆ΙΚΑ ΑΕ, τον αριθµό εντολής µεταφοράς, την ∆.Ο.Υ./ Ελεγκτικό
Κέντρο που την διενέργησε και την Τ.Α.Σ..
2. Η Η∆ΙΚΑ ΑΕ ενηµερώνει άµεσα τη Βάση ∆εδοµένων Συµψηφισµού
Ασφαλιστικών Οφειλών µε τα στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου και
αποµειώνει τις οφειλές κατά τα αποδοθέντα ποσά.
Οι ∆ιευθύνσεις Οικονοµικού των Ο.Κ.Α. ενηµερώνουν ανά ΑΦΜ τα πληροφοριακά
τους συστήµατα µε τα αποδοθέντα ποσά και τη Βάση ∆εδοµένων Συµψηφισµού
Ασφαλιστικών Οφειλών στην Η∆ΙΚΑ ΑΕ για το νέο υπόλοιπο κάθε οφειλέτη.
Άρθρο 5
Λοιπά θέµατα

1. Ποσά, που για οποιονδήποτε λόγο έχουν αποδοθεί στους Ο.Κ.Α. και δεν
οφείλονται σε αυτούς (αχρεωστήτως καταβληθέντα) επιστρέφονται στους
δικαιούχους των επιστροφών από τους ίδιους.
2. Σε περίπτωση που για οποιανδήποτε αιτία ο δικαιούχος της επιστροφής είναι
διαφορετικός από εκείνον που αναγράφεται στον τίτλο της επιστροφής, ο υπάλληλος
της Φορολογικής ∆ιοίκησης καταχωρεί επιπρόσθετα σε ειδικό πεδίο της εφαρµογής
τα στοιχεία του αναγραφόµενου στον τίτλο δικαιούχου και τη σχετική αιτία.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως αδυναµία χρήσης της ηλεκτρονικής µεθόδου
επικοινωνίας ή υποστήριξης της διαδικασίας της παρούσας απόφασης), δύναται να
χορηγηθεί στον δικαιούχο της επιστροφής από τον αρµόδιο Ο.Κ.Α. «Βεβαίωση µη
Οφειλής» ή έντυπη ασφαλιστική ενηµερότητα, προκειµένου η Φορολογική ∆ιοίκηση
να ολοκληρώσει τη διαδικασία επιστροφής κατά ανωτέρω.
4. Από τη δηµοσίευση της παρούσας καταργείται η µε αριθµό πρωτ.
Β/7/11711/884/10.4.2014 (ΦΕΚ Β΄ 906) «Προϋποθέσεις και διαδικασία
συµψηφισµού επιστροφών Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και Φόρου Εισοδήµατος µε
οφειλές Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» Απόφαση Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2014
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