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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. ΠΟΛ 1258
(1)
Προκαταβολή 25% έναντι των ποσών που πρέπει να
αποδοθούν από τις εισπράξεις του Έκτακτου Ειδι−
κού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφα−
νειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.) µηνός ∆εκεµβρίου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 12 του άρθρου 53 του
ν. 4021/2011 (Α΄ 218) «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και
εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων – ρύθµιση θε−
µάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα – κύρωση της
σύµβασης – πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταµείου χρηµα−
τοπιστωτικής σταθερότητας και των τροποποιήσεών
της και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα, τις διατάξεις της
παρ. 10 του άρθρου 53 του ιδίου νόµου σύµφωνα µε
τις οποίες «Η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές
ηλεκτρικού ρεύµατος µπορεί να δίνουν στο Ελληνικό
∆ηµόσιο χρηµατικές προκαταβολές έναντι των ποσών
που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του τέ−
λους και µέχρι 25% του προς είσπραξη ποσού».

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 53 του ν. 4021/
2011, µε τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικο−
νοµικών να ρυθµίζει µε απόφασή του τον ειδικότερο
τρόπο και τη διαδικασία για την είσπραξη του τέλους
καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου αυτού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2362/1995 «Περί
∆ηµοσίου Λογιστικού» (Α΄ 247), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 16/1986 «Περί Κανονισµού
Λειτουργίας των ∆.Ο.Υ. και Τοπικών Γραφείων».
5. Τα άρθρα 1 και 2 της ΠΟΛ. 1230/11−11−2011 «Καθορι−
σµός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Έκτα−
κτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων
Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.)».
6. Την αριθµ. Υ 25/06−12−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των αναπληρωτών
Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόµου» (Β΄ 2792).
7. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισµό, απο−
φασίζουµε:
1. Μέχρι την 30ή ∆εκεµβρίου 2011, η ∆.Ε.Η. και οι εναλλα−
κτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος πρέπει να κα−
ταθέσουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο χρηµατική προκαταβολή
ίση µε το 25% του συνολικού προς είσπραξη ποσού που
έχει ενσωµατωθεί σε λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµα−
τος µέχρι και την 22α ∆εκεµβρίου 2011, αφαιρουµένου του
ποσού που έχει ήδη αποδοθεί στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Η προκαταβολή αυτή συµψηφίζεται µε το οφειλόµενο
ποσό που πρέπει να κατατεθεί µέχρι την 20ή Ιανουα−
ρίου 2012.
Η απόδοση θα γίνει µε τραπεζική επιταγή σε διαταγή
του Ελληνικού ∆ηµοσίου στη ∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερι−
κού, η οποία µε την παραλαβή της επιταγής θα εκδώσει
«οίκοθεν» ισόποσο αποδεικτικό είσπραξης τύπου «Α»
στο όνοµα της ∆.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προµηθευτών
ηλεκτρικού ρεύµατος για το ποσό που καταθέτουν και
για την εισαγωγή των εσόδων αυτών στον Κρατικό
Προϋπολογισµό (ΚΑΕ 0224). Ως αιτιολογία κατάθεσης
αναγράφεται «Προκαταβολή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.».
2. Η παρακράτηση των ποσών που προβλέπονται µε
τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011
(Α΄ 218) και η έκδοση των σχετικών τιµολογίων θα πραγ−
µατοποιηθεί µε την απόδοση, κατά την 20ή Ιανουαρίου
2011, των εισπραχθέντων ποσών του µήνα ∆εκεµβρίου.

