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Αρ. Πρωτ.: Ο ΔΕΑΦ Α 1050096 ΕΞ 2019 

ΠΡΟΣ :  Ως ΠΔ 

 

 

Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα 

Τηλέφωνο : 210 3375314-316 

Fax : 210 3375001 

E-Mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr 

Url : www.aade.gr 

 

ΘΕΜΑ: Επιστροφή  παρακρατηθέντος φόρου στις περιπτώσεις όπου εκ παραδρομής έγινε 

παρακράτηση φόρου 20% σε οικονομικές επιβραβεύσεις προς αθλητές / προπονητές που 

σημείωσαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις 

 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα,  σας 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 

1. Όπως έχει διευκρινιστεί με την ΠΟΛ 1094/2015 εγκύκλιο, ως χρηματικά  βραβεία  που  δεν  

εμπίπτουν  στο  εννοιολογικό  πεδίο καμίας  κατηγορίας  εισοδήματος  του  ν.  4172/2013  

νοούνται  τα  χρηματικά ποσά  που  καταβάλλονται  σε  φυσικά  πρόσωπα ως  χρηματικοί  έπαινοι  

ή χρηματικά έπαθλα από το Δημόσιο ή άλλους  δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., 

Ν.Π.Ι.Δ., οργανισμούς, ιδρύματα, κοινωφελείς περιουσίες του ν. 4182/2013, ιδιωτικές επιχειρήσεις 

κλπ), για την ηθική και υλική αμοιβή τους καθώς και την αναγνώριση και επιδοκιμασία των 

ατομικών ικανοτήτων ή επιδόσεων ή αρετών τους.  

Τα χρηματικά βραβεία για να εξαιρεθούν από το φόρο εισοδήματος δεν πρέπει  να αποτελούν  

κέρδος  ή  ωφέλεια  για  τους  δικαιούχους  από προσφερόμενη εργασία, αλλά απλώς να 

συμβολίζουν την αναγνώριση της προσπάθειας  των  βραβευόμενων  προσώπων  και να 

συμπληρώνουν  την τιμητική διάκριση που τους απονέμεται. 

2. Κατ΄ εφαρμογή των 545419/48726/9065/5363/20.12.2017 και 545449/48728/9066/5364/ 

20.12.2017 αποφάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά το έτος 2017 
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καταβλήθηκαν από τη Δ/νση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, οικονομικές επιβραβεύσεις σε αθλητές / προπονητές που σημείωσαν 

εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις κατά τα έτη 2014-2015.  

3. Τα ποσά αυτά  δεν  εμπίπτουν  στο  εννοιολογικό  πεδίο καμίας  κατηγορίας  εισοδήματος και 

συνεπώς, κατά την καταβολή τους δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην  παράγραφο 1  του παρόντος.   

4. Ωστόσο,  για τις ανωτέρω καταβολές, η Δ/νση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού 

προέβη κατά το έτος 2017 στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στους δικαιούχους (αθλητές / 

προπονητές) για τα έτη 2014 και 2015, στα οποία εκ παραδρομής διενέργησε παρακράτηση 

φόρου 20% εκδίδοντας αντίστοιχες για τον σκοπό αυτό βεβαιώσεις.  

5. Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, οι δικαιούχοι αθλητές/προπονητές, σε 

περίπτωση που δεν έχει γίνει συμψηφισμός του παραπάνω παρακρατηθέντος φόρου στην 

ατομική τους δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς 

επιστροφή του συγκεκριμένου ποσού στην οποία θα αναφέρεται και ο λογαριασμός στον οποίο 

θα πιστωθεί το σχετικό ποσό σε περίπτωση που δεν έχουν συμψηφισθεί με τυχόν οφειλές τους. 

Για τον σκοπό αυτό οι δικαιούχοι θα προσκομίζουν ταυτόχρονα και τη σχετική βεβαίωση για τον 

παρακρατηθέντα φόρο που τους έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο  Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

καθώς και έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού με το 

οποίο θα δηλώνεται ότι το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου πρέπει να τους καταβληθεί και 

τούτο διότι το Α.Φ.ΕΚ. στις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα εκδίδεται στο όνομα της υπηρεσίας 

αυτής, δεδομένου ότι αυτή έχει αποδώσει τον παρακρατηθέντα φόρο στο Δημόσιο και επομένως 

σε βάρος της έχει γίνει η βεβαίωση για ολόκληρο το καταβληθέν ποσό.  

 
 
 
 
 

                                                                                           Ο Γ. Δ/ΝΤΗΣ Φ.Δ. 

                                                                     ΕΥΘ. ΣΑΪΤΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1. Αποδέκτες πινάκα  Γ΄ (Μόνο ως προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., όπως αυτές αναφέρονται στο συνημμένο xls.αρχείο για 

τα έτη 2014 και 2015) 

2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

3. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  

(Με την παράκληση να αναρτηθεί στη Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1. Γραφείο Υπουργού  

2. Γραφείο Υφυπουργού 

3. Αποδέκτες πινάκων  

Α΄(εκτός των αριθμών 2 και 3 αυτού),  

Β΄(εκτός των αριθμών 1 και 2  αυτού),   

Ζ΄(εκτός των αριθμών 2 και 3 αυτού),  

Η΄(εκτός των αριθμών 4, 10 και 11 αυτού),  

4. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και τις Περιφερειακές  Διευθύνσεις του              

5. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού. Γραφείο Υφυπουργού  

6. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού. Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  

 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

2. Γραφείο κ.κ. Γενικών Διευθυντών 

3. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας  

4. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης  

5. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας  – Τμήμα Α’ (10)  
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