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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 608

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 22899 ΕΞ 2020

Καθορισμός στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 18 του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

β) του π.δ. 142/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),

δ) του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ε) του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραµµατειών και Ειδικών Γραµµατειών/ Ενιαίων διοικητικών Τοµέων Υπουργείων»,

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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στ) του Ν. 4651/2019 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020» (ΦΕΚ 209 Α΄),

ζ) του π.δ. 54/2018 (ΦΕΚ 103 Α΄) «Ορισµός του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της εφαρµογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης»,
σύµφωνα µε τις οποίες τίθεται σε εφαρµογή η Νέα Οικονοµική Ταξινόµηση του Κρατικού Προϋπολογισµού,

η) της 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-2018 (ΦΕΚ 3240 Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών «Οικονοµική και Διοικητική Ταξινόµηση του Κρατικού
Προϋπολογισµού», όπως ισχύει,

θ) της 339/18-7-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

1. Καθορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι Εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2020, σύµφωνα µε τις
αρµοδιότητες της ΑΑΔΕ, όπως αυτοί προκύπτουν από την εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισµού έτους 2020 και τη σχετική κατανοµή των
εσόδων µεταξύ Α.Α.Δ.Ε. και Υπολόγου Συµψηφισµού, όπως αυτή εκτιµήθηκε από την αρµόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και οι
οποίοι στόχοι θα πρέπει να υλοποιηθούν σωρευτικά και στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%), λαµβανοµένων υπόψη των οριζόµενων στην παράγραφο
3 της παρούσας.

Πίνακας 1. Στόχοι Είσπραξης Εσόδων Προϋπολογισμού 2020 (σε εκατ. ευρώ)
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Α/α Κατηγορία Ποσό Στόχου

1 Επιστροφές εσόδων 4.926



Συνολικά έσοδα του κράτους 58.677

(-) Έσοδα Υπολόγου -7.343

Συνολικός Στόχος Είσπραξης Εσόδων Α.Α.Δ.Ε. 51.334



2. Καθορίζεται ο ποσοτικός στόχος των επιστροφών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος
2020, όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στην εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2020.

Πίνακας 2. Ποσοτικός Στόχος Επιστροφών 2020 (σε εκατ. ευρώ)

Ο παραπάνω στόχος επιστροφών θα πρέπει να υλο ποιηθεί στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%).

3. Ως βάση υπολογισµού επί της οποίας θα εξεταστεί η επίτευξη ή όχι των στόχων είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, είναι το ποσό που προκύπτει µε βάση τον
παρακάτω τύπο:

Πίνακας 3. Βάση υπολογισμού επίτευξης στόχων είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 2020 (σε εκατ. ευρώ)
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Ο παραπάνω στόχος είσπραξης εσόδων από την Α.Α.Δ.Ε., θα πρέπει να υλοποιηθεί σωρευτικά και στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%).

4. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της επίτευξης των παραπάνω στόχων θα πρέπει να συνεκτιµηθούν τυχόν παράγοντες που θα επηρεάσουν την εν γένει
υλοποίηση.

Ειδικότερα, η λήψη µέτρων ή η διαφοροποίηση φορολογικής ή δηµοσιονοµικής πολιτικής µετά την κατάρτιση του Προϋπολογισµού, καθώς και τυχόν
εξωγενείς παράγοντες, θα ποσοτικοποιηθούν και θα εκτιµηθούν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών.

Ποσά εσόδων από µέτρα, παρεµβάσεις που δεν έχουν συνυπολογισθεί στον ανωτέρω πίνακα, αφαιρούνται από το ποσό των εισπραχθέντων εσόδων (σε
περίπτωση αύ ξησης των εσόδων) ή προστίθενται σε αυτό (σε περίπτωση µείωσης των εσόδων), κατόπιν ποσοτικοποιήσεων που θα εκτιµηθούν από τις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών.

Συγκεκριµένα: (α) σε περίπτωση µέτρων, παρεµβάσεων αύξησης των εσόδων, από τα εισπραχθέντα έσοδα θα αφαιρείται κατά περίπτωση το χαµηλότερο
ποσό µεταξύ της αρχικής εκτίµησης και της τελικής ποσοτικοποίησης της απόδοσης των παρεµβάσεων που ελήφθησαν µετά την κατάρτιση του
προϋπολογισµού, δεδοµένου ότι τυχόν υπεραπόδοση αυτών οφείλεται σε ενέργειες και δράσεις της ΑΑΔΕ, ενώ τυχόν αστοχίες και υποεκτέλεση της
πραγµατικής απόδοσης έναντι των αρχικών εκτιµήσεων δεν αποδίδεται στην ΑΑΔΕ, (β) σε περίπτωση µέτρων, παρεµβάσεων ή παραγόντων µείωσης των
εσόδων σε σχέση µε τα προϋπολογισθέντα έσοδα θα προστίθεται κατά περίπτωση το υψηλότερο ποσό µεταξύ της αρχικής εκτίµησης και της τελικής
ποσοτικοποίησης της απόδοσης των µέτρων, παρεµβάσεων που ελήφθησαν µετά την κατάρτιση του προϋπολογισµού.

5. Μέτρο σύγκρισης για την επίτευξη των παραπάνω συµφωνείται ότι αποτελούν τα µεγέθη που θα περιληφθούν στο Οριστικό Δελτίο Εκτέλεσης του
κρατικού προϋπολογισµού που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δηµοσιεύεται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών.

6. Τα παραπάνω µεγέθη επικυρώνονται και καθίστανται οριστικά σε συγκεντρωτικό επίπεδο µε την προσωρινή ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της χώρας
από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT) τον Απρίλιο του επόµενου έτους. Τυχόν αναπροσαρµογές που δύναται να προκύψουν µε την οριστική
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων τον Οκτώβριο του επόµενου έτους για το έτος αναφοράς, τακτοποιούνται συµψηφιστικά µε τους στόχους του επόµενου
έτους.

7. Η επίτευξη των επί µέρους και στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%) ποσοτικών στόχων είσπραξης φο ρολογικών και λοιπών εσόδων που
περιγράφονται στον πίνακα 4, λαµβάνεται υπόψη κατά την έκδοση της σχετικής απόφασης, εφόσον η έκδοση αυτής κριθεί σκόπιµη από τον Υπουργό
Οικονοµικών, για τον καθορισµό του ποσοστού, του µέρους των εσόδων που εισπράχθηκαν πέραν των καθορισµένων στόχων, το οποίο θα ενισχύσει τις
πιστώσεις του προϋπολογισµού της Αρχής, πέραν των ανωτάτων ορίων του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
(ΜΠΔΣ) για την Αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 του Ν. 4389/2016 .
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Α/α Κατηγορία Εσόδου Ποσά

A Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών 28.401

Β Φόροι και δασµοί στις εισαγωγές 322

Γ Φόροι ιδιοκτησίας 2.813

Δ Λοιποί φόροι επί της παραγωγής 654

Ε Φόρος εισοδήµατος 14.880

ΣΤ Φόροι κεφαλαίου 270

Ζ Λοιποί τρέχοντες φόροι 2.389

Λοιπά ΕΣΟΔΑ 1.606

Σύνολο 51.334



Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2020

Πίνακας 4. Επιμέρους ποσοτικοί στόχοι είσπραξης Φορολογικών Εσόδων 2020 (σε εκατ. ευρώ)

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ



Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


