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ποσό της οφειλής προς το ∆ηµόσιο. Επιπλέον, 
σε συµψηφισµό υπόκεινται και οι οφειλές που 
έχουν παραγραφεί, εφόσον δεν έχει παρέλθει 
τριετία από την ηµεροµηνία παραγραφής τους.

Μαζικοί συµψηφισµοί 
Είναι ενδεικτικό ότι η ΑΑ∆Ε φέτος «έτρεξε» µα-
ζικά τη διαδικασία των αυτόµατων συµψηφι-
σµών των επιστροφών φόρου εισοδήµατος 
που αφορούσαν τα έτη 2015-2019 µε µη ρυθ-
µισµένα χρέη των φορολογούµενων. Από τη 
στιγµή που αναρτήθηκαν τα νέα εκκαθαριστι-
κά του ΕΝΦΙΑ φέτος, για πρώτη φορά σε τέ-
τοιο βαθµό, ενεργοποιήθηκε και η διαδικασία 
συµψηφισµού του φόρου ακινήτων µε τυχόν 
επιστροφές φόρου εισοδήµατος. Εκτός από τις 
εκκρεµείς επιστροφές φόρου, συµψηφίζονται 
και τα ποσά που έχουν πληρώσει οι φορολο-
γούµενοι σε τράπεζες και µέχρι τώρα βρίσκο-
νταν σε εκκρεµότητα στην εφορία τους. Πρό-
κειται για τις λεγόµενες υπερ-εισπράξεις, τα πο-
σά δηλαδή που καταβλήθηκαν από τους φορο-
λογούµενους αλλά δεν πιστώθηκαν αυτόµατα 
σε οφειλή/ρύθµιση και εµφανίζονται στη ∆ΟΥ 
ως εκκρεµότητα επιστροφής/συµψηφισµός. 

Από την εκκαθάριση των φετινών φορολο-
γικών δηλώσεων προέκυψε επιστροφή 

φόρου για 967.127 φορολογούµενους, 
µε το επιστρεφόµενο ποσό να ανέρχε-
ται σε 362,7 εκατ. ευρώ. Οπως εκτιµά-
ται, σε περίπου 600.000 φορολογου-
µένους δεν υπήρξε καµία επιστροφή 
φόρου, αφού συµψηφίστηκαν τα πο-
σά που έπρεπε να δώσει πίσω το κρά-
τος µε τον ΕΝΦΙΑ του 2019.

«Γκάζι» στις εισπράξεις
Την ίδια στιγµή, η ΑΑ∆Ε ανεβάζει ταχύ-
τητα και αυξάνει τον στόχο για είσπραξη 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Στον σχε-
διασµό της Αρχής για το τρέχον έτος 
προβλέπεται αύξηση των εισπράξεων 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών σε κα-
θυστέρηση άνω των 360 ηµερών, σε 
ποσοστό 10% έναντι της αντίστοιχης 
είσπραξης του έτους 2019. Σηµειώ-
νεται ότι οι στόχοι του 2019 προέβλε-
παν την είσπραξη ποσού ύψους 2,9 

δισ. ευρώ από το «παλαιό» υπόλοιπο 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το 
∆ηµόσιο, δηλαδή από το συνολικό πο-
σό των οφειλών που βεβαιώθηκαν και 
είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες µέχρι τον 
Νοέµβριο του 2018. Σύµφωνα µε τα τε-
λευταία επίσηµα στοιχεία, στο 11µηνο 
του 2019 οι νέες ληξιπρόθεσµες οφειλές 
προς την εφορία ανήλθαν στα 6,953 δισ. 
ευρώ, έναντι 6,21 δισ. ευρώ που ήταν 
τον Οκτώβριο.

Μαζί µε τα παλαιά «φέσια», ύψους 
99,8 δισ. ευρώ, τα οποία δηµιουργήθηκαν 

πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019, το σύνολο 
παλαιών και νέων ληξιπρόθεσµων χρεών προς 
το ∆ηµόσιο διαµορφώθηκε τον Νοέµβριο σε 
105,4 δισ. ευρώ, έναντι 104,8 δισ. ευρώ τον 
Οκτώβριο. Παράλληλα, η ΑΑ∆Ε θα προχωρή-
σει στον χαρακτηρισµό ως ανεπίδεκτων εί-
σπραξης φορολογικών ληξιπρόθεσµων οφει-
λών ύψους 10 δισ. ευρώ και του 20% των τε-
λωνειακών οφειλών της 1-1-2020.

µής τους δεν έχει λήξει. Επίσης, σε συµψηφισµό 
υπόκεινται οι βεβαιωµένες οφειλές που τελούν 
υπό δικαστική ή διοικητική αναστολή ή κατα-
βάλλονται τµηµατικά, λόγω υπαγωγής τους σε 
ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ή σε έκτακτη 
ρύθµιση βάσει νόµου. Στην περίπτωση αυτή, 
ο συµψηφισµός δεν γίνεται µόνο µε την πρώτη 
ανεξόφλητη δόση, αλλά υποχρεωτικά µε όλο το 
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Ο
σοι φορολογούµενοι ανήκουν στην 
κατηγορία εκείνων που λαµβάνουν 
επιστροφή φόρου από την εφορία, 

θα βρεθούν από φέτος αντιµέτωποι µε µια νέα 
πραγµατικότητα, καθώς το ποσό της επιστρο-
φής δεν θα συµψηφίζεται µόνο µε φορολογι-
κά χρέη -όπως συµβαίνει µέχρι σήµερα- αλ-
λά και µε οφειλές προς τους δήµους (δηµο-
τικά τέλη, ύδρευση), τα ασφαλιστικά ταµεία 
και µε πρόστιµα προς την Τροχαία. Η σχετική 
νοµοθετική διάταξη, σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες της Realnews, αναµένεται να περιληφθεί 
στο νέο φορολογικό νοµοσχέδιο που ετοιµά-
ζεται και θα προβλέπει την επέκταση του αυ-
τόµατου συµψηφισµού οφειλών και απαιτή-
σεων σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρ-
νησης από φέτος, µε ορίζοντα, όµως, πλήρους 
εφαρµογής και ανάπτυξης εντός τριών χρόνων. 

Αυτό σηµαίνει ότι εάν ένας φορολογούµε-
νος έχει βεβαιωµένες οφειλές προς οποιονδή-
ποτε φορέα του ∆ηµοσίου, η Ανεξάρτητη Αρ-
χή ∆ηµοσίων Εσόδων θα συµψηφίζει το πο-
σό που πρέπει να του επιστραφεί µε αυτό που 
οφείλει. Εάν προκύπτει µετά τον συµψηφισµό 
η επιστροφή κάποιου έστω και πολύ µικρού πο-
σού αυτό θα πιστώνεται στον λογαριασµό του. 

Η ΑΑ∆Ε θα αναλάβει την παρακολούθηση 
και αυτοµατοποίηση του συµψηφισµού µετα-
ξύ οφειλών - επιστροφών του κάθε οφειλέτη τό-
σο εντός της φορολογικής και τελωνειακής δι-
οίκησης -όπως σε µεγάλο βαθµό γίνεται σήµε-
ρα - όσο και στο σύνολο των δηµοσίων φορέ-
ων. Σε αυτή τη φάση εξαιρούνται από τη δια-
δικασία του συµψηφισµού οφειλές σε ∆ΕΚΟ, 
αλλά υπάρχει σκέψη στο οικονοµικό επιτελείο 
να υλοποιηθεί σε µεταγενέστερο στάδιο το µέ-
τρο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και 
δεν υπάρχουν νοµικά κωλύµατα.

Βεβαιωµένες οφειλές
Η νοµοθετική παρέµβαση θα προ-
βλέπει ότι θα µπορεί να συµψη-
φίζεται αυτοµάτως τυχόν επι-
στροφή φόρου µε ποσά που 
χρωστούν οι φορολογούµενοι όχι 
µόνο στα πλαίσια των φορολογι-
κών τους υποχρεώσεων, όπως εί-
ναι ο ΦΠΑ ή ο ΕΝΦΙΑ, αλλά µε κά-
θε είδους βεβαιωµένη οφειλή - λη-
ξιπρόθεσµη ή µη. Για παράδειγµα, 
οι οφειλές προς ασφαλιστικά ταµεία ή 
Οργανισµούς Τοπικούς Αυτοδιοίκησης 
για δηµοτικά τέλη ή κλήσεις ή τα πρόστι-
µα για αυθαίρετα θα συµψηφίζονται αυ-
τόµατα µε επιστροφές από φόρο εισοδήµα-
τος που ενδεχοµένως δικαιούνται. 

Με αυτό τον έµµεσο τρόπο τα επόµενα χρό-
νια θα εµφανίζονται να βαίνουν µειούµενα τα 
χρέη των ιδιωτών προς το ∆ηµόσιο. Οι ισχύου-
σες διατάξεις προβλέπουν ότι τα ποσά επιστρο-
φής φόρου εισοδήµατος τα οποία δικαιούνται 
οι φορολογούµενοι επιτρέπεται να συµψηφί-
ζονται αυτεπαγγέλτως ακόµη και µε µη ληξι-
πρόθεσµες οφειλές τους, δηλαδή µε φόρους 
οι οποίοι έχουν µεν βεβαιωθεί στον ΑΦΜ του 
φορολογούµενου, αλλά η προθεσµία πληρω-

Οι επιστροφές
της εφορίας

θα πληρώνουν
και άλλα χρέη

Με νοµοθετική διάταξη, το ποσό που θα 
πιστώνεται στους φορολογούµενους θα 

συµψηφίζεται µε οφειλές προς τους δήµους, 
την Τροχαία και τα ασφαλιστικά ταµεία


