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Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την 

διαδικαςία επιςτροφήσ  ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. 

 

 

              
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ    
         ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ                                              
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

Η.  ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ  

14η Γ/ΝΖ ΦΠΑ - ΣΜΖΜΑ Α΄  
ΗΗ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ &  

    ΔΗΠΡΑΞΖ ΔΟΓΩΝ 
1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 
2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

3. Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ 
 
          ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

1. 30η Γ/ΝΖ Ζ/Τ 

 
            ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  
ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΕΙΟΤ & ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

20η Γ/νζη Πποϋπολογιζμού 
Σμήμα Γ΄ «Δζόδων»  

 
 
 

Σασ. Γ/νζη     :  Καπ. επβίαρ 10                                             

Σασ. Κώδικαρ:  101 84 ΑΘΖΝΑ                                 
Σηλέθωνο      : 210- 3375000                 

                       
 

Θέμα: Γηαδηθαζία επηζηξνθήο ΦΠΑ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη επηηεδεπκαηίεο 
             

 
ΑΠΟΦΑΖ 

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
 

Έρνληαο ππφςε: 
 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ. 2859/2000) θαη εηδηθφηεξα: 

Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012  

ΠΟΛ. 1090 

 

 

 
 

 

 

 

ΠΡΟ: Ωο Πίλαθαο Γηαλνκήο  
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α) ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 34 
β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57   
γ) ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 64 .  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 3220/2004 (ΦΔΚ 15Α/2004). 
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ» (ΦΔΚ 247 Α), φπσο 

ηζρχεη. 
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3949/2011 «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ 

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» 

(ΦΔΚ 66/Α/31.3.2011). 
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 16/1989 «Πεξί Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ησλ ΓΟΤ θαη Σνπηθψλ 

Γξαθείσλ». 
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 2214/94 (ΦΔΚ 75 Α΄) . 
7. Σελ Α.Τ.Ο. κε αξηζ. 1113551/8809/0016/28.12.2006 «Γηθαηνινγεηηθά εμφθιεζεο  

ηίηισλ πιεξσκήο ή επηζηξνθήο - εμφθιεζε κε εληνιή κεηαθνξάο - ξπζκίζεηο ζεκάησλ 
εμφθιεζεο ηίηισλ πιεξσκήο ή επηζηξνθήο (ΦΔΚ 1862/Β/22.12.2006). 

8. Σελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο θφξσλ απφ ην δεκφζην, κε 
ηελ θαζηέξσζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ έγθαηξε πινπνίεζή ηνπο. 

9. Σε κε   αξηζ.  πξση.  Τ 25/6.12.2011   απφθαζε  ηνπ   Πξσζππνπξγνχ  «Καζνξηζκφο 

αξκνδηνηήησλ  ζηνπο  Αλαπιεξσηέο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ Φίιηππνπ αρηλίδε θαη 
Παληειή Οηθνλφκνπ» (ΦΔΚ 2792Β΄/8.12.2011). 

10. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ  πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 
βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 
Άπθπο 1 

Πεπιγπαθή διαδικαζιών αίηηζηρ επιζηποθήρ και αξιολόγηζή ηηρ από ηη 

θοπολογική απσή  
 

Tν πηζησηηθφ ππφινηπν πνπ πξνθχπηεη κε ηελ ππνβνιή πεξηνδηθψλ ή 
εθθαζαξηζηηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ, εθφζνλ ν ππνθείκελνο ζην θφξν δελ επηζπκεί ηε 
κεηαθνξά ηνπ γηα ζπκςεθηζκφ ζηελ επφκελε θνξνινγηθή ή δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, 

επηζηξέθεηαη απφ ην δεκφζην, σο εμήο: 
 

1. Ο ππνθείκελνο ζην θφξν ππνβάιιεη αίηεζε επηζηξνθήο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ εηδηθνχ 
ζπζηήκαηνο TAXISnet. 

2. Ζ πινπνίεζε ηεο επηζηξνθήο ελεξγείηαη απζηεξά θαηά πξνηεξαηφηεηα κε θξηηήξην ην 

ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο επηζηξνθήο. 
3. H Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ΓΓΠ), κέρξη ηε 15ε εκέξα ηνπ 

κήλα πνπ αθνινπζεί ην κήλα εληφο ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε επηζηξνθήο, 
πξαγκαηνπνηεί ειεθηξνληθή επεμεξγαζία δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ, ζρεηηθά κε ηε 
ζπκκφξθσζε ησλ ππνθείκελσλ ζην θφξν θαη ηε ζπκθσλία ησλ αηηνχκελσλ πξνο 

επηζηξνθή πνζψλ κε ηα δεδνκέλα ησλ ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο 
κέζνδν αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη απνζηέιιεη ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. ειεθηξνληθφ αξρείν κε 

αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε επηζηξνθή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηφπηλ δηελέξγεηαο 
πξνζσξηλνχ ειέγρνπ. ην αξρείν απηφ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη νη 
αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ην πξνο επηζηξνθή πνζφ είλαη ίζν ή αλψηεξν ησλ 100.000 

επξψ.  
 

4. Οη αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. ππνρξενχληαη:  
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α) Να πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ επηζηξνθή γηα φζεο αηηήζεηο επηζηξνθήο δελ απαηηείηαη 
πξνζσξηλφο έιεγρνο εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αξρείνπ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο θαη ζηε ζπλέρεηα ελεκεξψλνπλ ηε ΓΓΠ, 

απνινγηζηηθά.  
 

β) Να δηελεξγήζνπλ πξνζσξηλφ έιεγρν γηα ηηο αηηήζεηο επηζηξνθήο πνπ απαηηείηαη ην 
αξγφηεξν εληφο  δχν (2) κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αξρείνπ.  
 

γ) ηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ αλσηέξσ πξνζσξηλφ έιεγρν θξηζεί απαξαίηεην, 
δηελεξγείηαη ηαθηηθφο έιεγρνο, ν νπνίνο νινθιεξψλεηαη εληφο πένηε (5) κελψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο επηζηξνθήο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε επηζηξνθήο 
αθνξά θνξνινγηθή πεξίνδν γηα ηελ νπνία δελ έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο 
ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, νπφηε ν έιεγρνο νινθιεξψλεηαη εληφο πέληε 

(5) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο.  

Σν ζρεηηθφ ΑΦΔΚ εθδίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ 
αλσηέξσ ειέγρσλ (πξνζσξηλνχ ή ηαθηηθνχ). 
 

δ) Οη Γ.Ο.Τ. απνζηέιινπλ ζηε Γ.Γ.Φ.Δ. & Δ κέζσ ηεο ΓΓΠ θαηάινγν ησλ 
πεξηπηψζεσλ γηα ηηο νπνίεο θξίζεθε απαξαίηεηνο ν ηαθηηθφο έιεγρνο κε αηηηνιφγεζε 

ηεο απφθαζεο απηήο. 
 

5. Αλάινγε κε ηα αλσηέξσ δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα αηηήζεηο επηζηξνθήο πνπ 

εθθξεκνχλ ή πνπ ζα ππνβιεζνχλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.  
6. ε θάζε πεξίπησζε, κεηά ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, απφ ηνπο δηθαηνχρνπο 

πνπ έηπραλ επηζηξνθήο ρσξίο έιεγρν, επηιέγεηαη δείγκα, γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ.   
 

 
Άπθπο 2 

Γιαδικαζία καηαβολήρ ηος επιζηπεθόμενος ποζού  

 

1. Οη αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. κεηά ηελ παξαιαβή ή έθδνζε ηνπ Αηνκηθνχ Φχιινπ 
Έθπησζεο πξνβαίλνπλ εληφο 15 εκεξψλ, ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Π.Γ. 

16/1989. 
Σν επηζηξεθφκελν πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθθαζάξηζε, ζπκςεθίδεηαη νίθνζελ κε 

ρξέε ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο ην δεκφζην, δηαθνξεηηθά απνζηέιιεηαη ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζ’ 
απηφλ. 
Ζ εθηακίεπζε ησλ πξνο επηζηξνθή πνζψλ, ελ γέλεη, πξαγκαηνπνηείηαη εληφο δεθαπέληε 

(15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξηζήο ηνπο ζην βηβιίν "Δπηζηξνθψλ θαη 
δηαγξαθψλ", ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ 1140/28.12.2006 θαη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο 

πεξηνξηζκνχο.  
 

2. Πξνθεηκέλνπ γηα πνζά πξνο επηζηξνθή άλσ ησλ 300.000 επξψ, γηα ηα νπνία 

απαηηείηαη έγθξηζε γηα δεκνζηνλνκηθνχο ιφγνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ λ. 
3220/2004, ε εθηακίεπζε πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θαηαρψξηζήο ηνπο ζην βηβιίν "Δπηζηξνθψλ θαη δηαγξαθψλ", ηεξψληαο ηηο 
δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ 1140/28.12.2006 θαη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

 

3. Με ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ παξαπάλσ νξηδφκελνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ 
εθηακίεπζεο, ν ηίηινο επηζηξνθήο (ΑΦΔΚ) ραξαθηεξίδεηαη ιεμηπξφζεζκνο. Σπρφλ 

αλείζπξαθηεο επηζηξνθέο κε ππαηηηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη 
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ιεμηπξφζεζκεο, νχηε νη επηζηξνθέο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε αλαζηνιή κε βάζε ην άξζξν 35 ηνπ 
λ. 2214/94. 
 

Άπθπο 3 
Γιεκπεπαίωζη εκκπεμών επιζηποθών 

 
Σα πνζά ησλ ήδε δηακνξθσκέλσλ εθθξεκψλ επηζηξνθψλ, πνπ ζα έρνπλ ζσξεπηεί 

κέρξη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο, ζα  εθηακηεπηνχλ, κε βάζε ηνπο 

δεκνζηνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, κε ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα θαζνξηζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ 
Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο γηα ηα έηε 2012-2016. 
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Άπθπο 4 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε αζθεί δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ζε Γ.Ο.Τ. γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο ηνπ ΦΠΑ ζε κεληαία βάζε. 

 
Άπθπο 5 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  
 
 

     Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ  
                     ΠΑΝΣΔΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ 

 

 
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ  
 

 
 

 
 

 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 
Η.  ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1.  Απνδέθηεο Πίλαθα Β΄, αξηζ. 1 θαη 3. 
2.   Απνδέθηεο Πίλαθα Σ΄, κφλν νη αξηζ. 1 θαη 2. 
3. 30ε Γ/λζε  Γ.Γ.Π.. 

4.  Τπεξεζία TAXISnet γηα θαηαρψξεζε ζην INTERNET.  
5.  Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο). 

 
ΗΗ.  ΑΠΟΓΔΚΣΔ  ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Απνδέθηεο Πίλαθα  Α΄ εθηφο ηνπ αξηζ. 4, .  

2.     »        »     Σ΄ κφλν νη αξηζ. 6 θαη 7. 
3.   »        »     Ε΄ κφλν νη αξηζ. 1 θαη 2. 

4.   »             »  Ζ΄. 
5.        »             »      Θ΄ κφλν νη αξηζ. 3 θαη 14.  
6.        »            »     ΗΑ΄ εθηφο έκκηζζα ππνζεθνθπιαθεία θαη θηεκαηνινγηθά   

     γξαθεία.    
7.        »            »     ΗΒ΄.    

8.        »           »       ΗΓ΄. 
9.        »             »       ΗΔ΄. 
10.        »            »       ΗΣ΄. 

11.        »             »       ΗΕ΄. 
12.      »            »    ΗΖ΄. 

13.      »             »       ΗΘ΄ εθηφο ησλ αξηζ. 20, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 41,    
                           42,43. 
14.      »            »    Κ΄. 

15.   »            »    ΚΑ΄. 
16.      »             »       ΚΒ΄. 

17.      »             »       ΚΓ΄. 
18. Πεξηνδηθφ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ». 
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ΗΗΗ.  ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 
3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θ. Ζ. Πιαζθνβίηε 

4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ.  
5. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γ.Γ.Π.. 
6. Γξαθείν Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγίαο (2). 

7. Γξαθεία θ. θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ. 
8. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ. 

9. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ. 
10. 30ε Γ/λζε Ζ/Τ (5) 
11. Γ/λζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ (10). 

12. Γ/λζε Διέγρνπ (10). 
13. Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ Διέγρσλ (10)  

14. 12ε Γ/λζε Δηζνδήκαηνο. 
15. 20ε Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ – Σκήκα Γ΄ (5). 
16. 14ε  Γ/λζε ΦΠΑ -  Γξαθείν Πξντζηακέλεο ηεο Γ/λζεο, 

 -   Σκήκα Α΄(10), Β΄(10), Γ΄(2), Δ΄(2). 
 


