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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 29 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
 Αρ. Φύλλου 4641

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. ΠΟΛ. 1219

 
Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και

της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισµός Υπουργείου Οικονοµικών» (Α΄ 181).

3. Τις διατάξεις του Ν.4389/2016 και ιδίως το άρθρο 41 αυτού.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄116).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).

7. Την αριθ. Υ172/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 3610).

8. Την αριθ. Υ5/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄204).

9. Την αριθµ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Οικονοµικών, Αικατερίνη Παπανάτσιου (Β΄3696).

10. Την αριθ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Γεώργιο
Χουλιαράκη (Β΄ 2168).

11. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµικών «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο
Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών (Β΄ 130 και Β΄372), όπως τροποποιήθηκε µε τις
αριθ. Δ6Α 1125239/ΕΞ2013 (Β΄2003) και Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013 (Β΄3317).

12. Τις διατάξεις του Ν.Δ.356/1974 (ΦΕΚ 90 Α).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄).

14. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις».

15. Την περιπτ. α της παρ.2 του άρθρου 73 και της παρ. 9 του άρθρου 147 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α), όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο
36 παρ. 8β΄του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α).

16. Το άρθρο 23 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄), όπως ισχύει.

17. Τις διατάξεις του Ν.1472/17 (74Α΄) περί µεταξύ άλλων «µεσοπρόθεσµου πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018 - 2021».

18. Το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως ισχύει.

19. Τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄).

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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20. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄).

21. Τις διατάξεις του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), όπως ισχύουν.

22. Την υποπαράγραφο Α.1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις (Α΄ 85)».

23. Τις διατάξεις του µέρους Β, άρθρου 3, παρ. Γ, υπο-παρ.2.1, υποπερ. ια, του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 β) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις -Κύρωση
του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της
συµφωνίας».

24. Την αριθ. 1019446/113/0015/ ΠΟΛ. 1034/14.2.2008 ΑΥΟ (ΦΕΚ 307 Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

25. Την αριθµ. ΠΟΛ. 1189/14-12-2016 (ΦΕΚ 4076 Β΄) Α.Υ.Ο.

26. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, η οποία εκτιµάται στο
ποσό των 57,5 εκατ. Ευρώ που θα εγγραφεί για τον σκοπό αυτό στον τακτικό προϋπολογισµό έτους 2018 του ειδικού φορέα των Γενικών
Κρατικών Δαπανών (Ε.Φ. 23-200/ ΚΑΕ 2732).

Δεδοµένου ότι το ύψος της συνολικής δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (δικαιούχους και καταναλώσεις πετρελαίου) τυχόν
επιπλέον δαπάνη δύναται να καλυφθεί µε µεταφορά πιστώσεων στον ανωτέρω ΚΑΕ του τακτικού προϋπολογισµού των Γενικών Κρατικών
Δαπανών.

27. Την ανάγκη χορήγησης επιδόµατος σε συγκεκριµένες κατηγορίες καταναλωτών πετρελαίου θέρµανσης εσωτερικής καύσης (DIESEL).

28. Την αριθµ. Δ5Α 1167754 ΕΞ 2012/5-12-2012 Α.Υ.Ο. µε θέµα «Ανάθεση πληρωµής του επιδόµατος θέρµανσης προς τους δικαιούχους-
καταναλωτές πετρελαίου θέρµανσης εσωτερικής καύσης (DIESEL)» ΦΕΚ 3249 Β 2012, αποφασίζουµε:

`Αρθρο 1
 Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης

1. Χορηγείται επίδοµα θέρµανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαµα ή έγγαµα ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης ή εν
διαστάσει, τα οποία για τη θέρµανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρµανσης και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της
παρούσας. Ειδικά, για τους έγγαµους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος κατά το άρθρο 67 του Ν. 4172/2013 .

2. Το επίδοµα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρµανσης, για τα ακίνητα που
χρησιµοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά µισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούµενα ή
ιδιοκατοικούνται.

3. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόµατος:

α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώµενα µέλη του
υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013 .

β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.

γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εµπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα
περισσότερα των δύο (2) ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόµενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των
δύο (2) αυτοκίνητα, ανεξάρτητα εάν αυτά είναι σε ακινησία.

δ) Η επαγγελµατική στέγη.

ε) Τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και κάθε είδους νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα ή νοµικές οντότητες.

στ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής.

Ειδικά, για τον προσδιορισµό των εξαιρέσεων της ανωτέρω (β) περίπτωσης, χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα της δήλωσης Φορολογίας
Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2017, ενώ για τον προσδιορισµό των εξαιρέσεων των λοιπών περιπτώσεων του
φορολογικού έτους 2016 και άλλες πηγές.

`Αρθρο 2
 Κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης

Τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας δικαιούνται επιδόµατος θέρµανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Εισοδηµατικά:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδηµά τους που λαµβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α
του Ν.4172/2013 , ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, ανέρχεται έως 12.000 ευρώ για άγαµο υπόχρεο και 20.000 ευρώ για έγγαµο
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υπόχρεο ή τους έγγαµους που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν.4172/2013
(δικαστική συµπαράσταση ή πτώχευση), ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή
φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Οµοίως, για τη µονογονεϊκή οικογένεια το ως
άνω εισόδηµα ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο µετά το πρώτο τέκνο. Για τον
προσδιορισµό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθµού των τέκνων καθώς και των εισοδηµατικών κριτηρίων, χρησιµοποιούνται τα
δεδοµένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2016. Τα δεδοµένα της ίδιας ως άνω
δήλωσης χρησιµοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγµένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης καθώς και των έγγαµων που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 67
του Ν.4172/2013 .

β. Ακίνητης Περιουσίας:

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία προκύπτει
από την πράξη διοικητικού προσδιορισµού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2017, υπόχρεου, συζύγου ή µέρους συµφώνου συµβίωσης και εξαρτώµενων,
κατά τον Κ.Φ.Ε, τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2016, να µην υπερβαίνει το ποσό
των 100.000 ευρώ για τους άγαµους και το ποσό των 200.000 ευρώ για τους έγγαµους ή µέρη συµφώνου συµβίωσης και τις µονογονεϊκές
οικογένειες.

`Αρθρο 3
 Καθορισμός του ύψους του επιδόματος

1. Για τη χορήγηση του επιδόµατος θέρµανσης, η Ελληνική Επικράτεια κατανέµεται σε τέσσερις κλιµατικές ζώνες, ως ακολούθως:

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΖΩΝΗ

ΝΟΜΟΙ

ΖΩΝΗ Α Γρεβενών, Δράµας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερρών, Φλώρινας

ΖΩΝΗ Β Αρκαδίας, Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας,
Ροδόπης, Τρικάλων, Χαλκιδικής

ΖΩΝΗ Γ Αιτωλοακαρνανίας, `Αρτας, Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού), Αχαίας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ηλείας,
Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Λέσβου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χίου

ΖΩΝΗ Δ Αργολίδας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης,
Κύθηρα και νησιά Σαρωνικού, Ρεθύµνου, Σάµου, Χανίων

Οι Δήµοι που κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3852/2010 ορίζονται ως «ορεινοί», εντάσσονται στην αµέσως ανώτερη ζώνη από αυτήν
στην οποία εντάσσεται ο Νοµός στον οποίο ανήκουν. Η πληροφορία αυτή, δύναται να αντληθεί και από τρίτους φορείς ή υπηρεσίες.

2. Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδοµα σε άγαµους για τα πρώτα 80 τετραγωνικά µέτρα και έγγαµους ή µέρη συµφώνου
συµβίωσης και µονογονεϊκές οικογένειες για τα πρώτα 100 τετραγωνικά µέτρα, µε ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου εσωτερικής
καύσης θέρµανσης, ανά κλιµατική ζώνη και ανά τετραγωνικό µέτρο της κατοικίας, ως ακολούθως:

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΖΩΝΗ

Ανώτατη
κατανάλωση λίτρων

πετρελαίου
θέρμανσης ανά
τετραγωνικό.

Ανώτατη συνολική κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά κύρια
κατοικία που ανήκει σε

`Α γαμο Έγγαμο / Μ.Σ.Σ. ή Μονογονεϊκή Οικογένεια

Α΄ ΖΩΝΗ 25 2000 2500

Β΄ ΖΩΝΗ 15 1200 1500

Γ΄ ΖΩΝΗ 8 640 800

Δ΄ ΖΩΝΗ 5 400 500

Σε οριακές περιπτώσεις προσδιορισµού κλιµατικής ζώνης µιας κατοικίας επιλέγεται η ευνοϊκότερη ζώνη για τον αιτούντα.

3. Για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρµανσης, χορηγείται ποσό επιδόµατος 0,125 ευρώ.

4. Στις περιπτώσεις αλλαγής κύριας κατοικίας ή / και διόρθωσης των τ.µ. κατά την διάρκεια της περιόδου θέρµανσης, στην νέα κύρια κατοικία
µεταφέρεται το εναποµείναν ποσοστό της προηγούµενης κύριας κατοικίας.
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`Αρθρο 4
 Διαδικασία χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους

1. Επίδοµα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας, για τις αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης
θέρµανσης που πραγµατοποιούν από 13 Οκτωβρίου 2017 µέχρι και την 30 Απριλίου 2018 µετά από σχετική αίτηση που αρµοδίως
υποβάλλεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, µέχρι 31 Μαΐου 2018.

2. α) Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση µέσω εφαρµογής στο TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόµατος
θέρµανσης.

Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

- ο αριθµός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος - υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

- το ονοµατεπώνυµό του,

- ο αριθµός των εξαρτώµενων τέκνων του,

- ο αριθµός τραπεζικού λογαριασµού (IBAN) στον οποίο επιθυµεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοµατεπώνυµο του πρώτου δικαιούχου,

- ο αριθµός παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

- η ταχυδροµική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος,

- αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόµενη ή δωρεάν παραχωρούµενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκµισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

- τα τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,

- η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

- τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αριθµός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

β) Παράλληλα οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρµογή τα
ακόλουθα στοιχεία:

- τον αριθµό φορολογικού µητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της
πολυκατοικίας,

- τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,

- τον αριθµό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος ή µιας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία,

- τα χιλιοστά συµµετοχής των διαµερισµάτων στις δαπάνες θέρµανσης,

το ονοµατεπώνυµο των φυσικών προσώπων που διαµένουν στα διαµερίσµατα τα οποία δεν χρησιµοποιούνται ως επαγγελµατική στέγη.

Μετά τη συµπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωµής.

Η ενεργοποίηση αυτή δεν µπορεί να γίνει µετά τις 31 Μαΐου 2018.

γ) Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιηµένοι χρήστες στο TAXISnet, για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνουν τον Α.Φ.Μ. και
έναν αριθµό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σηµειώµατος µιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος της τελευταίας πενταετίας.

δ) Στις περιπτώσεις που έχει αλλάξει κύρια κατοικία ο αιτών, υποβάλλει νέα αίτηση.

ε) Αρχικές ή τροποποιητικές αιτήσεις προσώπων που δεν πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, απορρίπτονται αυτόµατα
από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων µε σχετική αιτιολογία.

στ) Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθµού λογαριασµού τραπέζης (IBAN) από δύο διαφορετικούς δικαιούχους επιδόµατος. Επίσης δεν
είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθµού παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά την ίδια χρονική
στιγµή.

ζ) Τα µέλη του µητρώου διακίνησης πετρελαίου θέρµανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), υποχρεούνται στην υποβολή των φορολογικών στοιχείων στο
ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης πετρελαίου θέρµανσης σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην παρ. 2 άρθρ. 73 του Ν.2960/2001
και στις διατάξεις της αριθ. 1019446/113/0015/ ΠΟΛ. 1034/14.2.2008 ΑΥΟ (ΦΕΚ 307/B΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Όλα τα συνδεόµενα µε την υποβαλλόµενη αίτηση δικαιολογητικά φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόµενους για διάστηµα
πέντε (5) ετών.

`Αρθρο 5
 Αρμόδιες υπηρεσίες, διαδικασία, χρόνος και τρόπος χορήγησης του επιδόματος
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1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) ορίζεται ως αρµόδια υπηρεσία
για τη διενέργεια των µηχανογραφικών διαδικασιών χορήγησης του επιδόµατος θέρµανσης στους δικαιούχους φυσικά πρόσωπα και δεν
θεωρείται δηµόσιος υπόλογος, ενώ ευθύνεται µόνο για τυχόν λάθη κατά την επεξεργασία από δική της υπαιτιότητα.

Τα εισαγόµενα στοιχεία του προηγούµενου άρθρου, αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας και ηλεκτρονικού ελέγχου από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. σε
συνεργασία µε τις συναρµόδιες Διευθύνσεις, µε σκοπό να χορηγηθεί ως επίδοµα θέρµανσης το κατά περίπτωση νόµιµο ποσό, στους νόµιµους
δικαιούχους, µε βάση τα κριτήρια των άρθρων 2 και 3 της παρούσας.

2. Η πληρωµή του επιδόµατος θέρµανσης διενεργείται µέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του Ν.2362/1995 (Α΄ 247) περί δηµόσιου λογιστικού.

Ειδικότερα:

α) Για αιτήσεις που υποβάλλονται έως 15 Ιανουαρίου 2018 και σε περίπτωση πολυκατοικίας εφόσον έχει γίνει η ενεργοποίηση πληρωµής, το
ποσό επιδόµατος θέρµανσης που δικαιούνται οι αιτούντες βάσει των πραγµατοποιηθεισών αγορών πετρελαίου θέρµανσης καταβάλλεται έως
15 Φεβρουαρίου 2018, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας και µε την υποβολή των αντίστοιχων φορολογικών
στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης πετρελαίου θέρµανσης από τα µέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.

β) Για αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστηµα από 16η Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου 2018 το ποσό επιδόµατος θέρµανσης που
δικαιούνται οι αιτούντες βάσει των πραγµατοποιηθεισών αγορών πετρελαίου θέρµανσης, αφού αφαιρεθεί ποσό προϋπολογισθέν για την
ικανοποίηση των αιτήσεων που εµπίπτουν στα άρθρα 6 και 7 της παρούσας, καταβάλλεται έως 29 Ιουνίου 2018, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας και µε την υποβολή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστηµα
παρακολούθησης πετρελαίου θέρµανσης από τα µέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.

γ) Για αιτήσεις που εµπίπτουν στα άρθρα 6 και 7 της παρούσας και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι δικαιούχος, το ποσό του επιδόµατος
θέρµανσης δύναται να καταβάλλεται έως 12 Οκτωβρίου 2018.

δ) Για µεµονωµένες περιπτώσεις δικαιούχων µε εµπρόθεσµη ένσταση κατά την προηγούµενη περίοδο χορήγησης του επιδόµατος, των οποίων
η δήλωση Φ.Ε. δεν είχε εκκαθαρισθεί λόγω υπαιτιότητας υπηρεσίας, µε αποτέλεσµα τη µη υποβολή αίτησης, δύναται η Δ.ΗΛΕ.Δ., µετά τον
απαιτούµενο έλεγχο και την προσκόµιση σε αυτήν των απαιτούµενων στοιχείων, να συµπεριλάβει την χορήγηση του επιδόµατος στις ως άνω
πληρωµές.

Εφόσον το υπόλοιπο του προϋπολογισθέντος ποσού επιδόµατος θέρµανσης, δεν επαρκεί για την κάλυψη τυχόν ποσού επιδόµατος που
αφορά σε εκκρεµούσες αιτήσεις, τότε αυτό το ως άνω υπόλοιπο, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους αναλογικά.

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. επεξεργάζεται περιοδικά τα στοιχεία του προηγούµενου άρθρου, τα διασταυρώνει µε άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και
στη συνέχεια πριν από κάθε πληρωµή δηµιουργεί:

α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική µορφή, µε βάση τα στοιχεία του Μητρώου Δικαιούχων Επιδόµατος Θέρµανσης, η οποία
περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, Α.Φ.Μ.) τον αριθµό τραπεζικού
λογαριασµού σε µορφή IBAN, το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυµα στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός και το δικαιούµενο ποσό επιδόµατος. Η
ηλεκτρονική µορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιµη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήµατα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και
διαβιβάζεται.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή που περιλαµβάνει το συνολικό ποσό επιδόµατος θέρµανσης, ολογράφως και
αριθµητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυµα.

3. Η ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασµών Δηµοσίου, η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασµού του Δηµοσίου 200 «Ελληνικό Δηµόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων -
Πληρωµών» µε πίστωση των τραπεζικών λογαριασµών των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυµάτων, µέσω των οποίων διενεργούνται οι
πληρωµές των δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Δ.ΗΛΕ.Δ., στη Δ/νση Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών Αναφορών και
στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

4. α. Οι σχετικές για την πληρωµή του επιδόµατος θέρµανσης πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών, υπό
ειδικό φορέα 23-200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» και ΚΑΕ 2732 - «Επίδοµα θέρµανσης».

β. Για την πληρωµή του επιδόµατος θέρµανσης η ειδική εντολή πληρωµής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης.

5. α. Η εµφάνιση των σχετικών πληρωµών στη δηµόσια ληψοδοσία πραγµατοποιείται µε την έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων
από την Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονοµικών, επί Γραφείου Συµψηφισµών του Γ.Λ. Κράτους.

β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

i) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για την έκδοση του συµψηφιστικού χρηµατικού εντάλµατος, που εκδίδεται µε µέριµνα της Διεύθυνσης
Λογαριασµών του Δηµοσίου.

ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
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iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασµού 200.

6. Η Δ/νση Λογαριασµών Δηµοσίου, οι συµβαλλόµενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα δε θεωρούνται δηµόσιοι υπόλογοι και
ευθύνονται µόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

7. Σε περίπτωση που το καταβαλλόµενο ποσό επιδόµατος θέρµανσης υπολείπεται του δικαιούµενου λόγω περιορισµένης αγοράς ποσότητας
πετρελαίου, το υπόλοιπο καταβάλλεται τµηµατικά και κατ΄ αναλογία µε την πραγµατοποίηση των εντός της ιδίας περιόδου επόµενων αγορών
πετρελαίου θέρµανσης από τον δικαιούχο.

8. Η δαπάνη για την καταβολή του επιδόµατος θέρµανσης δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

9. Το επίδοµα θέρµανσης δεν µπορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζεται µε τυχόν οφειλές του
δικαιούχου προς το Ελληνικό Δηµόσιο.

10. Το επίδοµα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδηµα και δεν υπόκειται σε καµιά κράτηση υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτου.

`Αρθρο 6
 Έλεγχος δικαιούχων

1. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. µετά την, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της παρούσας, επεξεργασία και έλεγχο των υποβαλλόµενων αιτήσεων και των
στοιχείων που επεξεργάζεται από το πληροφοριακό σύστηµα πετρελαίου θέρµανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), δηµιουργεί καταστάσεις σε ηλεκτρονική
µορφή ανά αρµόδια Δ.Ο.Υ., που περιλαµβάνουν τους αιτούντες για τους οποίους προκύπτουν αµφιβολίες ως προς τη νοµιµοποίησή τους, τη
νοµιµότητα των συναλλαγών ή τα δικαιούµενα ποσά.

2. Οι κατά τα ανωτέρω δηµιουργούµενες καταστάσεις διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στις αρµόδιες Δ.Ο.Υ., προκειµένου οι Υπηρεσίες αυτές να
πραγµατοποιήσουν τους απαιτούµενους ελέγχους για την εξακρίβωση των πραγµατικών περιστατικών.

3. Οι Δ.Ο.Υ. µετά τη διενέργεια του ελέγχου, προβαίνουν σε συµπλήρωση των καταστάσεων µε τις διαπιστώσεις τους και τις αποστέλλουν,
έστω και τµηµατικά στη Δ.ΗΛΕ.Δ. για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας πληρωµής των δικαιούχων.

4. Κατά τα λοιπά, ως προς τον έλεγχο των δικαιούχων επιδόµατος θέρµανσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 3492/2006 (Α΄ 210).

`Αρθρο 7
 Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης επιδόματος και αποτελεσμάτων επεξεργασίας.

1. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερόµενου ή χορήγησης επιδόµατος µικρότερου του αιτούµενου ή αµφισβήτησης των
αποτελεσµάτων της επεξεργασίας, δύναται ο ενδιαφερόµενος να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης στη Δ.ΗΛΕ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. µέχρι 16 Ιουλίου
2018, στην οποία θα τεκµηριώνει τους λόγους ένστασης.

2. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. επιλαµβάνεται των αιτηµάτων επανεξέτασης εφόσον άπτονται των αρµοδιοτήτων της προβαίνοντας σε κατάλληλες ενέργειες
επεξεργασίας δεδοµένων, άλλως διαβιβάζει τα αιτήµατα επανεξέτασης των ενδιαφερόµενων στην αρµόδια για τη φορολογία τους Δηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία.

3. Οι αρµόδιες Δ.Ο.Υ. µετά τον έλεγχο και σε περίπτωση αποδοχής µέρους ή του συνόλου του αιτήµατος προβαίνουν αυτοδίκαια ή
υποδεικνύουν στον ενδιαφερόµενο τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες και η Δ.ΗΛΕ.Δ. επα-νεκκαθαρίζει την αίτηση.

`Αρθρο 8
 Καταλογισμός ανοικείως λαβόντων και επιβολή προστίμων.

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίµων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα, που αναγράφουν ψευδή στοιχεία στην
αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως και
αποκλείονται από τη χορήγηση επιδόµατος πετρελαίου θέρµανσης µελλοντικά.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, στις περιπτώσεις µη νόµιµης είσπραξης επιδόµατος θέρµανσης ή είσπραξης ποσού επιδόµατος
µεγαλύτερου του δικαιούµενου, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό καταλογίζεται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών ή του νοµίµως εξουσιοδοτηµένου απ΄ αυτόν οργάνου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

3. Όσον αφορά τα µέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. εφαρµογή έχουν τα πρόστιµα της παρ. 9 άρθρ. 147 του Ν.2960/2001 .

`Αρθρο 9
 Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος

1. Η αριθµ. ΠΟΛ. 1189/14.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 4076/19.12.2016) καταργείται την 31/12/2017.

2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δηµοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017
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Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


