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Aριθ. Πρωτ.22968/ΣΓ/σµ    Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2011 

 

       Π Ρ Ο Σ  

             1. Υπουργό Οικονοµικών  

       κ. Γ. Παπακωνσταντίνου  

2. Υφυπουργό Οικονοµικών  

         κ. ∆. Κουσελά  

3. Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου 
Οικονοµικών  

κ. ∆. Γεωργακόπουλο  

ΚΟΙΝ.: Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογίας  

κ. ∆. Σταµατόπουλο  
 

ΘΕΜΑ: «Εφαρµογή ΠΟΛ 1161/17.11.2010»  

 

Κύριοι, 

κατόπιν σωρείας παραπόνων από εταιρείες µέλη µας, διαµαρτυρόµαστε εντόνως για την 
καταστρατήγηση από πλήθος ∆.Ο.Υ. σε όλη την επικράτεια της χώρας, της 
ΠΟΛ.1161/17.11.2010. 

 

Πιο συγκεκριµένα στη παράγραφο 2, της παραπάνω ΠΟΛ αναφέρει:  

 

«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.» 

 

Είναι προφανές από την παραπάνω διατύπωση, ότι εφόσον ο υπόχρεος έχει προς είσπραξη 
(περιοδικά ή εφάπαξ) και άλλες απαιτήσεις κατά του ∆ηµοσίου, ότι κρίνεται σκόπιµο να 
διενεργείται συµψηφισµός των εξοφλούµενων απαιτήσεων του οφειλέτη µόνο µε 
ληξιπρόθεσµες οφειλές του και όχι και µε µη ληξιπρόθεσµες. 
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Εποµένως εάν ο οφειλέτης, προσκοµίσει στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει τέτοιου 
είδους απαιτήσεις ή ότι λόγω εκτέλεσης έργων του ∆ηµοσίου έχει περιοδικές εισπράξεις από 
το ∆ηµόσιο (πιστοποιήσεις), δηλαδή ότι δεν είναι «επισφαλής», θα πρέπει η αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
να µην προβαίνει σε συµψηφισµό µη ληξιπροθέσµων οφειλών του. 

 

Παρατηρείται λοιπόν ότι οι ∆.Ο.Υ. δεν ασχολούνται καθόλου µε τα αναφερόµενα στην 
παραπάνω ΠΟΛ. και προβαίνουν αυθαίρετα σε συµψηφισµό µη ληξιπρόθεσµων οφειλών, είτε 
αυτές προέρχονται από δόσεις φόρου εισοδήµατος, είτε δόσεις ρυθµίσεων, είτε δόσεις από 
άλλου είδους οφειλές κλπ. 

 

Θεωρούµε απαράδεκτη αυτήν την συµπεριφορά και µάλιστα κατά την περίοδο ανύπαρκτης 
ρευστότητας την οποία διανύουµε και παρακαλούµε να δοθούν άµεσα, σαφέστερες εντολές 
προς επίλυση του σοβαρού αυτού θέµατος.  

 

         Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Π. ΒΛΑΧΟΣ                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ  

 


