
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1160 
   Επιστροφή του φόρου εισοδήματος νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tου ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας» (Α’ 206), και ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 42 
καθώς και των άρθρων 12, 14, 18 και 19, της παρ. 1 του 
άρθρου 26, των άρθρων 31, 36 και 44, της παρ. 2 του 
άρθρου 48 και του άρθρου 53.

β. Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και 
ιδίως του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του 
άρθρου 41 αυτού.

γ. Του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και 
ιδίως του άρθρου 68.

δ. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ε. Του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α’ 85) και ιδίως την 
περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου,

στ. της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1287/2013 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία επιστρο-
φής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα» (Β’ 3366), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή της με την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1183/2014 
(Β’ 2049) απόφαση.

3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1140/2006 - αρ. 1109228/8434/
0016/08.12.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 

και Οικονομικών «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων 
πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφο-
ράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής 
ή επιστροφής» (Β’ 1862).

4. Την υπό στοιχεία Β/7/35889/2582/2014 κοινή από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Προ-
ϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος 
με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης» 
(Β’ 2795).

5. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1048/2016 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δι-
αδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολής 
μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για την 
πίστωση λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά 
Ιδρύματα» (Β’ 1199).

6. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1202/2014 απόφαση της Γενι-
κής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός βιβλί-
ων καταχώρησης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4174/2013, όπως 
ισχύει» (Β’ 2531) μετά την τροποποίησή της με την όμοια 
υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1164/2018 (Β’ 3544) απόφαση.

7. Την υπό στοιχεία Α.1052/20.04.2022 απόφαση του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώ-
σεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 
των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρ-
θρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητι-
κών που υποβάλλονται μ’ αυτές - Υποβολή με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φο-
ρολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομι-
κών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» (Β’ 2063).

8. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξης Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανα-
νέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοι-
χεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

14 Νοεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5796

58861



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ58862 Τεύχος B’ 5796/14.11.2022

9. Την ανάγκη απλοποίησης, βελτίωσης και επίσπευσης 
των διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος νομι-
κών προσώπων και νομικών οντοτήτων που προκύπτει 
από την εκκαθάριση της οικείας αρχικής ή τροποποιη-
τικής φορολογικής δήλωσης, για φορολογικά έτη που 
αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διαδικασίας διαχείρισης των 
απαιτήσεων κατά της Φορολογικής Διοίκησης που 
προκύπτουν άμεσα δια της υποβολής φορολογικής 
δήλωσης εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων (νπ/νο), με την οποία συνιστάται και βεβαι-
ώνεται η απαίτηση του υπόχρεου (επιστροφή φόρου 
εισοδήματος), καθώς και του τρόπου πίστωσης των 
τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων προσώπων 
της απαίτησης.

ΑΡΘΡΟ 1
Δικαίωμα επιστροφής

Σε περίπτωση που από την ηλεκτρονική υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νπ/νο προκύπτει 
πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή επειδή το ποσό 
του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε εί-
ναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον 
διαφορά επιστρέφεται στο νπ/νο από τη Φορολογική 
Διοίκηση, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με 
την επιφύλαξη των αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρ-
θρου 3 της παρούσας, καθώς και των περί παραγραφής 
διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 2
Διαδικασία επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου

Α. Αξιολόγηση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με πιστω-
τικό υπόλοιπο, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω 
διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου.

1. Η υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομι-
κών οντοτήτων, συνιστά άμεσο προσδιορισμό φόρου 
που προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια, ταυτόχρονα 
με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, όταν αυτή 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

2. Σε περίπτωση που με την υποβολή των αρχικών 
ή τροποποιητικών δηλώσεων προκύπτει πιστωτικό 
υπόλοιπο προς επιστροφή, αυτό επιστρέφεται από τη 
Φορολογική Διοίκηση κατόπιν κεντρικής αξιολόγησης 
με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, τα οποία δε δη-
μοσιοποιούνται.

3. Για την αξιολόγηση των πιστωτικών δηλώσεων δεν 
απαιτείται υποβολή έγγραφου αιτήματος, καθόσον η 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος επέχει θέση έγγραφου 
αιτήματος σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1129/4.4.2019 
(Β’ 1399) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

4. Η αξιολόγηση υλοποιείται στο Ολοκληρωμένο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα ELENXIS από την αρμόδια Διεύθυν-
ση της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ, ανά μήνα, βάσει του χρόνου υποβολής 
των ως άνω δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Β. Διαχείριση αξιολογημένων πιστωτικών δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομι-
κών οντοτήτων.

1. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας που είναι αρμόδιος 
για την επιστροφή του φόρου ανακτά αμελλητί τα προ-
αναφερόμενα αρχεία στο Ο.Π.Σ. ELENXIS και προβαίνει 
άμεσα και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των δέκα (10) 
εργασίμων ημερών από την ανάκτηση των αρχείων χα-
ρακτηρισμένων με την ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» 
ή «ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» στις ακόλουθες ενέργειες κατά 
περίπτωση:

α. Για τις πιστωτικές δηλώσεις φορολογίας εισοδή-
ματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που 
περιλαμβάνονται στο αρχείο με την ένδειξη «ΑΜΕΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», το οποίο αναρτάται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
παραλαβής της δήλωσης, ενεργεί πριν την επιστροφή, 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. Α.1. του Πα-
ραρτήματος της παρούσας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η συνδρομή έστω ενός 
εκ των ειδικότερα οριζομένων κριτηρίων της παρ. Α.1. 
του Παραρτήματος της παρούσας, ο Προϊστάμενος της 
Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την παραλαβή της δή-
λωσης από την οποία προκύπτει η επιστροφή φόρου, 
ενημερώνει τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που είναι 
αρμόδια για τον φορολογικό έλεγχο, εφόσον είναι δια-
φορετικός. Ο αρμόδιος για το φορολογικό έλεγχο Προ-
ϊστάμενος, εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) 
εργασίμων ημερών του πρώτου εδαφίου, εισηγείται την 
επιλογή της υπόθεσης για έλεγχο πριν την επιστροφή, 
με πλήρη αιτιολόγηση.

β. Για τις πιστωτικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήμα-
τος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που 
περιλαμβάνονται στο αρχείο με την ένδειξη «ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΕΛΕΓΧΟΥ», ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας που είναι αρ-
μόδια για τον φορολογικό έλεγχο προβαίνει σε έκδοση 
εντολής ελέγχου εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από 
την ημερομηνία που εμφανίζονται στο Ο.Π.Σ. ELENXIS 
ως «ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΣΤΗ Φ.Ε.Υ.».

2. Επιλογή δείγματος προς έλεγχο
Για τις περιπτώσεις δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής 

χωρίς έλεγχο, δύναται να διενεργείται εκ των υστέρων 
έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται, σύμφωνα με το άρ-
θρο 26 του ν. 4174/2013.

Γ. Αξιολόγηση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νο-
μικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με πιστωτικό 
υπόλοιπο που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.

1. Οι υποβαλλόμενες σε έντυπη μορφή πιστωτικές δη-
λώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων εκκαθαρίζονται και αξιολογούνται 
από τον Προϊστάμενο που είναι αρμόδιος για την πα-
ραλαβή τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται 
από το άρθρο 42 του ν. 4174/2013.

2. Ο αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης Προϊ-
στάμενος, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την 
εκκαθάριση, αποφαίνεται για τη διενέργεια ελέγχου ή μη 
πριν την επιστροφή, εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στο 
προτελευταίο εδάφιο της υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. Β 
του παρόντος άρθρου. Ο αρμόδιος για το φορολογικό 
έλεγχο Προϊστάμενος, ενεργεί εφαρμόζοντας τα ορι-



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 58863Τεύχος B’ 5796/14.11.2022

ζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της υποπερ. α’ της περ. 1 
της παρ. Β του παρόντος άρθρου ή της υποπερ. β’ της 
περ. 1 της παρ. Β του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση 
και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από το 
άρθρο 42 του ν. 4174/2013.

Δ. Έκδοση Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.).
1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης 

των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων πιστωτικών δηλώ-
σεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 
και νομικών οντοτήτων, που χαρακτηρίστηκαν με την 
ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» ή «ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ», 
εκδίδονται κεντρικά ψηφιακά Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης 
(Α.Φ.ΕΚ.), με ανάλογη σήμανση.

Τα Α.Φ.ΕΚ. με την ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» εκκα-
θαρίζονται κεντρικά μετά την πάροδο της δεκαήμερης 
προθεσμίας οριστικοποίησης του αρχείου των αξιολογη-
μένων πιστωτικών δηλώσεων της υποπερ. α’ της περ. 1 
της παρ. Β του παρόντος άρθρου.

Για τα Α.Φ.ΕΚ. με την ένδειξη «ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» κα-
θώς και για τα Α.Φ.ΕΚ. με την ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟ-
ΦΗ», για τα οποία ο αρμόδιος Προϊστάμενος εισηγήθηκε 
τον έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προτελευταίο 
και τελευταίο εδάφιο της υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. Β 
του παρόντος άρθρου, η εκκαθάρισή τους διενεργείται 
από τις Δ.Ο.Υ. μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, εντός 
των προθεσμιών που προβλέπονται από το άρθρο 42 
του ν. 4174/2013.

2. Για τις υποβαλλόμενες σε έντυπη μορφή δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νο-
μικών οντοτήτων η έκδοση των Ατομικών Φύλλων Έκ-
πτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) διενεργείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
φορολογίας του δικαιούχου της επιστροφής.

ΑΡΘΡΟ 3
Προϋποθέσεις και διαδικασία 
καταβολής επιστρεπτέου φόρου

1. Κατά την επιστροφή του φόρου εισοδήματος νομι-
κών προσώπων και νομικών οντοτήτων εφαρμόζονται 
οι διατάξεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμ-
ψηφισμού του άρθρου 12, της παρ. 1 του άρθρου 42, 
της παρ. 2 του άρθρου 48 του Κώδικα Φορολογικής Δι-
αδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170) και του άρθρου 83 του 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, 
Α’ 90), αντίστοιχα, κατά περίπτωση. Πλέον των ανωτέρω 
διατάξεων, εφαρμόζεται η διάταξη της περ. 2 της υπο-
παρ. ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) 
περί συμψηφισμού για οφειλές σε Οργανισμούς Κοινω-
νικής Ασφάλισης (εφεξής Ο.Κ.Α.).

2. Η Δ.Α.Φ.Ε. της ΓΔΗΛΕΔ ενημερώνεται για τις οφειλές 
στους Ο.Κ.Α., από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοι-
νωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) κατόπιν αιτήμα-
τος που αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

3. Για τις επιστροφές χαρακτηρισμένες με την ένδειξη 
«ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» η Δ.Α.Φ.Ε. της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. πραγμα-
τοποιεί κεντρικά έλεγχο για την συνδρομή των προϋπο-
θέσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

i. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου η Δ.Α.Φ.Ε. προβαίνει στη διασταύ-
ρωση και ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων 

λογαριασμού πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) του δικαι-
ούχου με αυτά που τηρούνται στον εκάστοτε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση 
η Δ.Α.Φ.Ε. εκδίδει και αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολο-
γίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρι-
σμένα Α.Φ.ΕΚ. Για την εξόφλησή των εν λόγω Α.Φ.ΕΚ., 
η Δ.Α.Φ.Ε. εκδίδει κεντρικά οριστικοποιημένες εντολές 
μεταφοράς, σε πίστωση των λογαριασμών των δικαιού-
χων με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού της Δ.Ο.Υ. 
του δικαιούχου επιστροφής, που τηρείται στη Τράπεζα 
της Ελλάδος. Για κάθε εντολή μεταφοράς δημιουργείται 
αυτόματα γραμμάτιο μετρητοίς και διενεργείται κεντρι-
κά η ενημέρωση του βιβλίου εντολών μεταφοράς της 
εκάστοτε Δ.Ο.Υ.

ii. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση που 
αν και πληρούνται δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση 
των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών του 
δικαιούχου, 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 την πίστω-
ση των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς 
πληρωμών των δικαιούχων.

4. Ο συμψηφισμός των αμοιβαίων ανταπαιτήσεων 
και η παρακράτηση των προς επιστροφή ποσών, κατά 
τις διατάξεις περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας 
ή βεβαίωσης οφειλής, δύναται να διενεργηθεί από τη 
Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. κεντρικά.

5. Για τις επιστροφές χαρακτηρισμένες με την ένδειξη 
«ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ», η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. 
φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής, ψηφιακά μη 
εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. Μετά την ολοκλήρωση του 
ελέγχου, η ένδειξη ενημερώνεται σχετικά και η Δ.Ο.Υ. 
προβαίνει στην εκκαθάριση του Α.Φ.ΕΚ., αφού διασφα-
λιστεί ότι δεν εκκρεμούν από τον διενεργηθέντα έλεγχο 
τυχόν πράξεις προσδιορισμού φόρου ή/και προστίμων 
με ποσά προς βεβαίωση. Εν συνεχεία, διενεργείται ο 
έλεγχος των προϋποθέσεων της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, 
διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. η πίστωση των προς επι-
στροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των 
δικαιούχων.

ΑΡΘΡΟ 4
Τελικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
καταργείται η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1287/2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία 
επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β’ 3366).

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει πέντε (5) 
ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ58864 Τεύχος B’ 5796/14.11.2022

*02057961411220004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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