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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2  
Ταχ. Δ/νση      : Αριστογείτονος 19 
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα 
Τηλέφωνο       : 2131604553 
ΦΑΞ                 :  2131604567    

                         Καλλιθέα, 25/05/2021 
                         Αριθμός απόφασης: 1640 

 

             
ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Έχοντας υπ' όψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β. Του άρθρου  10 της Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

(ΦΕΚ 968 Β΄/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ.  Την ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).   

δ. Του άρθρου  έκτου,  παράγραφος 4, της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

Α' 75) όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α΄ 86), της υπ’ αριθ. Α 1049/2021 Κοινής Απόφασης 

του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β 

984-12.03.2021), καθώς και των υπ’ αριθ. Α.1273/2020 (ΦΕΚ B' 5597/21.12.2020), Α.1241/2020  

ΦΕΚ B' 4804/30.10.2020) και  Α.1215/2020 (ΦΕΚ B' 4254/30.09.2020) ομοίων κοινών αποφάσεων. 

ε. Την ΠΟΛ 10649/04-03-2017 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών.   

2. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β΄/01.09.2016) Απόφαση του 

Προϊσταμένου της Διεύθυνσης  Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 

3.  Την με ημερομηνία κατάθεσης 10/12/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ............... ενδικοφανή 

προσφυγή του .................... .............................., ΑΦΜ ......................  κατοίκου ...................... επί της 

οδού ...................................... κατά της σιωπηρής αρνήσεως επιστροφής του Προϊσταμένου της 

Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά, ποσοστού 25% επί του καταβαλλόμενου βάσει της με αριθμ.................... 

πράξης άμεσου προσδιορισμού ΦΠΑ φορολογικής περιόδου 01/01/2020 - 31/03/2020 

συνολικού χρεωστικού ποσού ΦΠΑ 6.814,49 ευρώ σύμφωνα με την από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 

Α75/30.03.2020) και τα προσκομιζόμενα με την προσφυγή, έγγραφα.  

4. Τις απόψεις  της Δ.Ο.Υ.  Ε΄ ΠΕΙΡΑΙΑ. 

https://www.taxheaven.gr/circulars/35133/a-1273-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34645/a-1241-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34358/a-1215-2020
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5. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο 

της απόφασης. 

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 10/12/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου .................. ενδικοφανούς 

προσφυγής του .................... .............................., ΑΦΜ ........................., και μετά την μελέτη και την 

αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων 

της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα: 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και ειδικότερα από την εισήγηση απόψεων της 

φορολογικής αρχής την 30/04/2020 υπεβλήθη ηλεκτρονικά από τον προσφεύγοντα η με 

αριθμ............... δήλωση ΦΠΑ φορολογικής περιόδου 01/01/2020 - 31/03/2020 με χρεωστικό 

υπόλοιπο 6.814,49 ευρώ. Εν συνεχεία και αυθημερόν ο προσφεύγων προέβη σε ηλεκτρονική (μέσω 

της ................................) εξόφληση του προαναφερόμενου ποσού που όμως από το σύστημα taxis 

ως ημερομηνία πληρωμής της εν λόγω οφειλής εμφανίζεται η 4/5/2020. Στις 30/07/2020 ο 

προσφεύγων απευθύνθηκε μέσω e-mail στο taxisnet αιτούμενος την επιστροφή του ποσοστού 25% 

λόγω υπαγωγής του σε πληττόμενο από covid-19 ΚΑΔ και στις 08/09/2020 απευθύνθηκε αντίστοιχα 

για το ίδιο ζήτημα ηλεκτρονικά στην Δ.Ο.Υ. Ε΄ ΠΕΙΡΑΙΑ. Στις 26/11/2020 ο προσφεύγων απέστειλε e-

mail στην υπάλληλο του τμήματος Εσόδων της Δ.Ο.Υ. Ε΄ ΠΕΙΡΑΙΑ αιτούμενος και πάλι την 

επιστροφή χωρίς ωστόσο να εκδοθεί απόφαση επί του αιτήματος αυτού.   

Ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή και 

να ακυρωθεί η ως άνω προσβαλλόμενη πράξη προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς:  

 Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1108/2014 εμπρόθεσμα υπέβαλε την περιοδική δήλωση ΦΠΑ και 

κατέβαλε την σχετική οφειλή αυτής, παρά ταύτα δεν έλαβε την έκπτωση/συμψηφισμό του 25% 

του καταβαλλόμενου ποσού, του ευεργετήματος που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις που 

νομοθετήθηκαν λόγω των έκτακτων συνθηκών covid-19.  

 Ως προς το θέμα της καταβολής του υπό κρίση ποσού επικαλείται την Απόφαση της 

Υπηρεσίας μας με αριθμό 1331/2018 σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτό ότι στον Κ.Φ.Δ. δεν 

προβλέπεται ώρα εντός της ημέρας της καταληκτικής ημερομηνίας και συνεπώς κάθε 

πληρωμή θεωρείται εμπρόθεσμη.  

 

Επειδή, στο  άρθρο 48 «Αναγκαστική εκτέλεση» του  Ν.4174/2013 ορίζεται: 

«1. Εξαιρουμένων των θεμάτων που ρυθμίζονται διαφορετικά από τον παρόντα Κώδικα, η 

αναγκαστική είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του Κώδικα διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.Δ. 356/1974 περί Κώδικα 

Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. 

2. Η Φορολογική Διοίκηση συμψηφίζει απαιτήσεις από φόρους και λοιπά έσοδα του Δημοσίου που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα και σε όλη την εν γένει φορολογική και τελωνειακή 

νομοθεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 ΚΕΔΕ. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να 

συμψηφίζει κάθε άλλη απαίτηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.». 
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Επειδή, η παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) ορίζει πως 

ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη 

Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή 

προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την 

Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. 

 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 1 §1 της ΠΟΛ.1064/17 ‘’Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 

του N.4174/2013’’: «1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται 

ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση και εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 2 του Ν. 4174/2013) οφείλει, 

πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον 

της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αίτημα 

επανεξέτασης στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας με την επιφύλαξη των οριζομένων στο 

β εδ. της παρ. 1 του άρθρου 35 και στο στ εδ. της παρ. 1 του άρθρου 63 του Κ.Φ.Δ.». 

 

Επειδή, στην παρ. 8 του άρθρου 63 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι «κατά της απόφασης της 

Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής 

λόγω παρόδου της προθεσμίας προς έκδοση της απόφασης, ο υπόχρεος δύναται να ασκήσει 

προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 

Διοικητικής Δικονομίας … Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια απευθείας κατά οποιασδήποτε 

πράξης που εξέδωσε η Φορολογική Διοίκηση είναι απαράδεκτη». 

 

Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, 

συνάγεται σαφώς ότι σκοπός της θέσπισης της διαδικασίας της ενδικοφανούς προσφυγής είναι 

μεταξύ άλλων η λειτουργία ενός σταδίου προελέγχου για εκείνες τις υποθέσεις που πρόκειται να 

εισαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής, κατά συνέπεια, στο 

πεδίο εφαρμογής της ενδικοφανούς προσφυγής υπάγονται οι πράξεις, οι οποίες με βάση το 

προϊσχύον καθεστώς προσβάλλονταν απευθείας στα δικαστήρια με το ένδικο βοήθημα της 

προσφυγής (άρθρο 63 επ. Κ.Δ.Δ.).  

  

Επειδή στα άρθρα 216 και 217 του ν.2717/1999 (Κ.Δ.Δ.) ορίζεται 

«άρθρο 216 

«Στις, υπό τον ΠΡΩΤΟ ΤΙΤΛΟ, ρυθμίσεις του ΤΜΗΜΑΤΟΣ τούτου υπάγονται οι διαφορές που 

αναφύονται κατά τη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), είσπραξη των 

δημόσιων εσόδων, εκτός αν τα έσοδα αυτά αναφέρονται σε απαιτήσεις ιδιωτικού δικαίου. 

Άρθρο 217 

1. Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και, 14 
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ιδίως, κατά: 

α. της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου, 

β. της κατασχετήριας έκθεσης, 

γ. του προγράμματος πλειστηριασμού, 

δ. της έκθεσης πλειστηριασμού και 

ε. του πίνακα κατάταξης. 

2. Ανακοπή, επίσης, χωρεί κατά: 

α. της αρνητικής δήλωσης νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ως τρίτου, σύμφωνα με το άρθρο 34 του 

Κ.Ε.Δ.Ε., εφόσον και η υποχρέωση του τρίτου είναι δημοσίου δικαίου, 

β. της δήλωσης του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του τελωνείου, για την ύπαρξη απαίτησης δημοσίου δικαίου ή 

προνομίου του Δημοσίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 62 του Κ.Ε.Δ.Ε.». 

 

Επειδή, η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής αφορά σε πράξεις, εκ των οποίων 

απορρέουν διαφορές ουσίας που αναφύονται στο στάδιο προσδιορισμού των οικονομικών βαρών 

(π.χ. πράξη καταλογισμού φόρου ή προστίμου) και όχι σε πράξεις που εκδίδονται στα πλαίσια της 

διαδικασίας της διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά των οποίων προβλέπεται η άσκηση 

ανακοπής προς επίλυση διαφορών αναφυόμενων στο στάδιο της είσπραξης των βαρών αυτών 

(πρβλ. ΣτΕ 2864/1996, 3354/1991).    

 

Επειδή με τον ν.4690/2020 κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, η από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθ. 84 Φύλλο της Εφημερίδας 

της Κυβερνήσεως (τ.Α΄) και  στο τρίτο άρθρο αυτής με τίτλο «Ευεργέτημα συμψηφισμού με 

άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ» ορίζεται:  

«Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), 

όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76), προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Στις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου, όπως προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2, 

εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που 

αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις 

δηλώσεις α΄ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου 

μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του 

συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με 

άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική 

Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020. Για τους 

υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου 

είναι η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες 

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=524BA2043873F817.1D031AEA53&version=2020/04/13
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=4C3CA4394EFF103B.1ED7F750D0&version=2020/03/11
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επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020. Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική 

δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, 

το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.». 

 

Επειδή στην Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Ε.2083/2020 με θέμα «Διευκρινίσεις για το 

χειρισμό των αναρτηθέντων στην προσωποποιημένη πληροφόρηση ποσών συμψηφισμού 

κατά 25% με άλλες οφειλές σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» του άρθρου 

3 της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (104 Α΄)» αναφέρεται: 

«Για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου τρίτου «Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς 

εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4690/2020 (104 Α΄) και σε συνέχεια των 

προβλεπόμενων στην με αρ. Ε. 2056/2020 εγκύκλιο Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. διευκρινίζονται τα 

ακόλουθα: 

Για τις επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται δυνάμει των διατάξεων της απόφασης Α.1054/21-3-

2020 (ΦΕΚ 950 Β) όπως τροποποιήθηκε με την Α.1063/26-3-2020 (ΦΕΚ 1043 Β΄), οι οποίες 

εξόφλησαν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί 

στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις δηλώσεις α΄ 

τριμήνου του 2020 (για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων) και του τρίτου μήνα του 

2020 (για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων) και στις οποίες παρέχεται το 

ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας 

οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη 

Φορολογική Διοίκηση, η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανάρτησε τα ποσά προς 

συμψηφισμό του εν λόγω ευεργετήματος, στο myTaxisNet στο «Λογαριασμό» των δικαιούχων 

επιχειρήσεων και ειδικότερα στην επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση». 

Ο συμψηφισμός των ως άνω ποσών θα διενεργηθεί σε βεβαιωμένες οφειλές από δόσεις ρυθμίσεων 

με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του Ιουνίου και επόμενων μηνών. Επισημαίνεται ότι για 

την πίστωση δόσεων ρυθμίσεων απαιτείται η εξόφληση των δόσεων των προηγουμένων μηνών. 

Ειδικά για τον συμψηφισμό του ΦΠΑ με οφειλές ΦΠΑ φορολογικής περιόδου Απριλίου, για τις 

οποίες έληξε η προθεσμία υποβολής δήλωσης στις 29 Μαΐου, και με οφειλές από 

παρακρατούμενους φόρους, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων έληξε την 1η Ιουνίου, 

για την έγκαιρη διεκπεραίωση της διαδικασίας παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους του 

ανωτέρω ευεργετήματος να υποβάλουν αίτημα συμψηφισμού μέσω email στη ΔΟΥ τους μέχρι και 

την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020. Εφόσον έχουν ήδη υποβάλει αίτημα συμψηφισμού με τις οφειλές, δεν 

απαιτείται νέο αίτημα. 

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=524BA2043873F817.1D031AEA53&version=2020/04/13
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=681594BB60B7EBDE.1E377A9D38&version=2020/05/30
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=27934BFA852C3BFC.1D031AEA53&version=2020/04/23
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=79AB9FBCF6B91E60.1D031AEA53&version=2020/03/20
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=79AB9FBCF6B91E60.1D031AEA53&version=2020/03/20
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=1B9A8C0689794930.1D031AEA53&version=2020/03/24
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Με τη διενέργεια του συμψηφισμού, ενημερώνεται η εικόνα των οφειλών των δικαιούχων στην 

επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» με την εμφάνιση της σχετικής απομείωσης της/των 

οφειλής/ών. Επιπλέον σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτει τυχόν υπόλοιπο προς περαιτέρω 

συμψηφισμό, εμφανίζεται η σχετική πληροφορία στην επιλογή «Στοιχεία Επιστροφών» της 

«Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» του myTaxisNet. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μη 

υποβολής αιτήματος συμψηφισμού από μέρους του φορολογούμενου, οι Υπηρεσίες μας θα προβούν 

σε αυτεπάγγελτο συμψηφισμό, με οφειλές με καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η 

Ιουνίου 2020. 

Για λόγους κατανόησης παρατίθεται παράδειγμα  

Παράδειγμα: Αρχική δήλωση το χρεωστικό ποσό φόρου ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, χορηγείται το 

ευεργέτημα του συμψηφισμού για το ποσό των 250 ευρώ. 

Εφόσον ο δικαιούχος του ευεργετήματος έχει ήδη υποβάλει ή υποβάλλει αίτημα συμψηφισμού μέσω 

email στη ΔΟΥ του μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και προτείνει συμψηφισμό με χρεωστικό 

ποσό Φ.Π.Α. που προέκυψε από τη δήλωση φορολογικής περιόδου Απριλίου 2020, που έχει 

καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 29η Μαΐου 2020, η Δ.Ο.Υ. διενεργεί τον συμψηφισμό των 

250 ευρώ κατά την υπόδειξή του. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί το ως άνω αίτημα ή άλλο αίτημα 

συμψηφισμού με οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής μετά την 1η Ιουνίου 2020, ο 

συμψηφισμός δύναται να διενεργείται αυτεπαγγέλτως με κάθε άλλη απαίτηση από φόρους και λοιπά 

έσοδα του Δημοσίου, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής μετά την 1η Ιουνίου 2020, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 83 ΚΕΔΕ. 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την 

οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται 

αναλόγως.». 

 

Επειδή εν προκειμένω όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου και ειδικότερα από την 

εισήγηση απόψεων της φορολογικής αρχής την 30/04/2020 υπεβλήθη ηλεκτρονικά από τον 

προσφεύγοντα η με αριθμ.................. δήλωση ΦΠΑ φορολογικής περιόδου 01/01/2020 - 31/03/2020 

με χρεωστικό υπόλοιπο 6.814,49 ευρώ. Εν συνεχεία και αυθημερόν ο προσφεύγων προέβη σε 

ηλεκτρονική (μέσω της ......................................) εξόφληση του προαναφερόμενου ποσού που όμως 

από το σύστημα taxis ως ημερομηνία πληρωμής της εν λόγω οφειλής εμφανίζεται η 4/5/2020. Στις 

30/07/2020 ο προσφεύγων απευθύνθηκε μέσω e-mail στο taxisnet αιτούμενος την επιστροφή του 

ποσοστού 25% λόγω υπαγωγής του σε πληττόμενο από covid-19 ΚΑΔ και στις 08/09/2020 

απευθύνθηκε αντίστοιχα για το ίδιο ζήτημα ηλεκτρονικά στην Δ.Ο.Υ. Ε΄ ΠΕΙΡΑΙΑ. Στις 26/11/2020 ο 

προσφεύγων απέστειλε e-mail στην υπάλληλο του τμήματος Εσόδων της Δ.Ο.Υ. Ε΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 

αιτούμενος και πάλι την επιστροφή χωρίς ωστόσο να εκδοθεί απόφαση επί του αιτήματος αυτού.   

 

Επειδή, στην εξεταζόμενη υπόθεση, εκ των προαναφερθεισών διατάξεων προκύπτει ότι 

απαραδέκτως υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας ενδικοφανή προσφυγή κατά της σιωπηρής 

αρνήσεως του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ε΄ΠΕΙΡΑΙΑ που αφορά σε καταβολή των φορολογικών 
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οφειλών και στην διαδικασία συμψηφισμού αυτών (εν προκειμένω την δυνατότητα συμψηφισμού 

του 25% των εξοφλημένων οφειλών) καθώς η εν λόγω περίπτωση εμπίπτει στις διαδικασίες 

είσπραξης των φορολογικών εσόδων και η εκ τούτης αναφυόμενη διαφορά ανάγεται σε κάθε 

περίπτωση στο στάδιο της διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης (βλ. Σ.τ.Ε. 2999/2013, 

1566/2012).  

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 10/12/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ................... 

ενδικοφανούς προσφυγής του ............................. ....................................., ΑΦΜ ....................... ως 

απαράδεκτης. 

 
Η παρούσα απόφαση να  κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο  με τη νόμιμη διαδικασία στην υπόχρεο. 

 

 

                                                                      ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 
                                                                       ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

                                                                         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ   
                                                                       ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
                                                                        ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 

                                                                      
 
                                                                           

                                                                          ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η Υπάλληλος του Τμήματος  

Διοικητικής Υποστήριξης 
 
 
 
 
 
 
Σ η μ ε ί ω σ η: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.  


