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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας  υπόψη : 
 
1. Τις παρακάτω διατάξεις του κώδικος Φ.Π.Α. ο οποίος κυρώθηκε µε το Ν.2859/2000 
(ΦΕΚ 248  Α). 
 
α) των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 34 
β) των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28 
γ) των άρθρων 30, 31 και 32 και των παραγράφων  
     2 και 3 του άρθρου 64 
δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 
ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 38. 
 
2. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας επιστροφής του φόρου, στις περιπτώσεις 
που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α.. 
 
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.2120/93 όπως ισχύει. 
 
4. Την 1125155/9608/19/0016/ΠΟΛ.1249/8-11-94 Ε∆ΥΟ. 
 
5. Την ανάγκη ελέγχου της διαδικασίας επιστροφής του Φ.Π.Α. και αντιµετώπισης των 
περιπτώσεων έκδοσης πλαστών, εικονικών ή νοθευµένων φορολογικών στοιχείων. 
 
 
 
 

Αποφασίζουµε 
Άρθρο  1 

 
 Επιστροφή  του φόρου στις περιπτώσεις πράξεων των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28 
του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), πράξεων για τις οποίες προβλέπεται αναστολή 
καταβολής, επενδυτικών αγαθών και διαφοράς συντελεστών. 
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 1. Το πιστωτικό υπόλοιπο του φόρου προστιθέµενης αξίας που προκύπτει µετά την 
έκπτωση του φόρου εισροών από το φόρο εκροών επιστρέφεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης, εφόσον πρόκειται για : 
 α) πράξεις των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28 του Κώδικα Φ.Π.Α. εφόσον για τις 
πράξεις αυτές προβλέπεται από το νόµο άµεση απαλλαγή, 
β) πράξεις για τις οποίες µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών προβλέπεται αναστολή 
καταβολής του φόρου,  
γ) εισαγωγές, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, αγορές, κατασκευές επενδυτικών αγαθών, που 
προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α,  
δ) εκροές υπαγόµενες σε χαµηλότερο συντελεστή Φ.Π.Α. από εκείνο των εισροών τους. 
 
 2. Το ποσό του επιστρεφόµενου φόρου δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του φόρου 
που θα αναλογούσε, εάν εφορολογούντο οι πράξεις των περιπτώσεων α και β της 
προηγούµενης παραγράφου, στις οποίες διατέθηκαν οι φορολογητέες εισροές. 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις εφοδιασµού πλοίων ή αεροσκαφών και όταν ο υπολογισµός του 
φόρου που αναλογεί στις πράξεις αυτές είναι δύσκολος λόγω της ποικιλίας των αγαθών που 
υπάγονται σε διαφορετικούς συντελεστές Φ.Π.Α., ο υπολογισµός του ανωτάτου 
επιστρεφόµενου ποσού γίνεται πολλαπλασιάζοντας το σύνολο των απαλλασσόµενων 
πράξεων που ενήργησε η επιχείρηση (εφοδιασµούς πλοίων – αεροσκαφών) µε το µέσο 
σταθµικό συντελεστή των εισροών. 
Προκειµένου για τις πράξεις της περίπτωσης δ’ της προηγούµενης παραγράφου, το ποσό 
του επιστρεφόµενου φόρου δεν µπορεί  να υπερβεί τη διαφορά φόρου που προκύπτει αν 
αφαιρέσουµε το φόρο που αναλογεί στις εκροές από το φόρο που θα αναλογούσε αν τις 
πολλαπλασιάζαµε µε το µέσο σταθµικό συντελεστή των εισροών. 
Ο µέσος σταθµικός συντελεστής εισροών προσδιορίζεται από το κλάσµα µε αριθµητή το 
φόρο εισροών και παρονοµαστή την αξία των φορολογητέων εισροών της ίδιας χρονικής 
περιόδου που καλύπτει το αίτηµα της επιστροφής. 
Σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότερες από µία αιτίες επιστροφής, προκειµένου να 
υπολογισθεί το ποσό του επιστρεφόµενου φόρου, προστίθενται τα επί µέρους όρια. 
Για τις κατασκευές ακινήτων, η επιστροφή του φόρου ενεργείται µετά την ολοκλήρωση κάθε 
σταδίου κατασκευής και µέχρι το ποσό που αναλογεί στην αξία αυτού. 
Σηµειώνεται ότι στην έννοια του ακινήτου περιλαµβάνονται οι επεκτάσεις, προσθήκες και 
βελτιώσεις αυτού, όχι όµως και οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης. 
- Επέκταση ή προσθήκη κτιρίου, κτιριακής εγκατάστασης και τεχνικού έργου είναι 

οποιαδήποτε αύξηση του όγκου, του µεγέθους ή της ωφελιµότητάς του, που γίνεται 
µε τη χρησιµοποίηση κατά κανόνα δοµικών υλικών. 

- Βελτίωση ενσώµατου παγίου περιουσιακού στοιχείου είναι κάθε µεταβολή που γίνεται 
σ’ αυτό µετά από τεχνολογική επέµβαση και έχει ως αποτέλεσµα, είτε την αύξηση του 
χρόνου ωφέλιµης ζωής του, είτε την αύξηση της παραγωγικότητάς του, είτε τη µείωση 
του κόστους λειτουργίας του ή τη βελτίωση των συνθηκών χρησιµοποίησής του. (Το 
νέο περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει µετά την πραγµατοποίηση των βελτιώσεων 
είναι καλύτερο από το παλιό κατά το χρόνο της απόκτησής του). 

 
 3. Η επιστροφή του φόρου µπορεί να αφορά µία ή περισσότερες φορολογικές 
περιόδους ή ολόκληρη διαχειριστική περίοδο. 
Το αιτούµενο ποσό του φόρου προστιθέµενης αξίας επιστρέφεται εντός µηνός από την 
υποβολή της αίτησης, κατά ποσοστό 90% του αιτούµενου ποσού, είτε αφορά διαχειριστική 
περίοδο είτε αφορά φορολογική ή φορολογικές περιόδους. Στις περιπτώσεις επιστροφής του 
90%, σύµφωνα µε τα παραπάνω, το υπόλοιπο 10% επιστρέφεται εντός της διαχειριστικής 
περιόδου  υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης, χωρίς την υποβολή νέας αίτησης από το 
φορολογούµενο, µε ευθύνη του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. 
Μαζί µε το υπόλοιπο 10%, επιστρέφεται και το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που δεν µπόρεσε 
να επιστραφεί σε κάποια ή κάποιες φορολογικές περιόδους, εξαιτίας του περιορισµού του 
ανώτατου ορίου επιστροφής που τίθεται κατά περίπτωση, εφόσον το όριο αυτό 
επανεξεταζόµενο συνολικά για όλη τη διαχειριστική περίοδο, επιτρέπει επιστροφή 
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µεγαλύτερου πιστωτικού υπολοίπου από το ήδη επιστραφέν κατά τις φορολογικές 
περιόδους. 
Επισηµαίνεται ότι οι επιτηδευµατίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εξαγωγών και 
των ενδοκοινοτικών παραδόσεων και έχουν δικαίωµα χρήσης του Ειδικού ∆ελτίου 
Απαλλαγής που προβλέπεται από την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1262/93 θα προτρέπονται να κάνουν 
χρήση αυτού του ∆ελτίου και να ακολουθούν τη διαδικασία επιστροφής για το υπερβάλλον 
όριο που δεν µπόρεσαν να καλύψουν µε το Ειδικό ∆ελτίο Απαλλαγής. 
 
 4. Η επιστροφή του 90% ενεργείται µε βάση τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά, χωρίς 
προσωρινό έλεγχο. Το υπόλοιπο 10%, καθώς και το εναποµένον όριο, επιστρέφεται κατόπιν 
προσωρινού ελέγχου, εφόσον το σύνολο του πιστωτικού υπολοίπου που έχει ζητηθεί από το 
φορολογούµενο µέσα σε όλες τις φορολογικές περιόδους ή τη διαχειριστική περίοδο 
υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ και χωρίς έλεγχο εάν δεν υπερβαίνει αυτό το όριο. 
Επίσης προσωρινός έλεγχος θα διενεργείται πάντοτε ανεξαρτήτως ποσού κατά την πρώτη 
επιστροφή προκειµένου ο υποκείµενος να καταστεί δικαιούχος επιστροφής και να γραφτεί 
στο µητρώο δικαιούχων. Ο έλεγχος αυτός θα διενεργείται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 
προκειµένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα πραγµατοποίησης των πράξεων για τις οποίες 
υποβλήθηκε το αίτηµα επιστροφής. 
Η προθεσµία επιστροφής του φόρου των προηγούµενων παραγράφων είναι απολύτως 
δεσµευτική για τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. 
 
 5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. διαπιστώνει από 
στοιχεία ή βάσιµες κατά την κρίση του πληροφορίες (π.χ. δελτία πληροφοριών, εκθέσεις 
ελέγχου κ.λ.π.) που περιέρχονται σε γνώση του, ότι ο υποκείµενος στο φόρο ενήργησε ως 
λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο ενόθευσε αυτός ή άλλοι για 
λογαριασµό του ή ως εκδότης πλαστών εικονικών ή νοθευµένων φορολογικών στοιχείων ή 
υπέπεσε σε κάθε άλλη παράβαση που συνιστά ανακρίβεια των τηρουµένων βιβλίων και 
στοιχείων του δικαιούχου κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.∆. 186/92 (Κ.Β.Σ.) σε 
οποιαδήποτε από τις ανέλεγκτες χρήσεις, τότε η επιστροφή του φόρου αναστέλλεται µέχρις 
ότου διενεργηθεί ολικός ή µερικός τακτικός έλεγχος. 
 Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. υποχρεούται, αµέσως µόλις υποβληθούν οι δηλώσεις 
όλων των φορολογικών αντικειµένων της χρήσης µέσα στην οποία ζητείται η επιστροφή, να 
διενεργήσει τακτικό έλεγχο ή σε περίπτωση έλλειψης αρµοδιότητας από αυτόν για τη 
διενέργεια του ελέγχου, να διαβιβάσει όλο τον ανέλεγκτο φάκελο στην αρµόδια ελεγκτική 
αρχή (ΤΕΚ. ΠΕΚ. ΕΘΕΚ), µε ειδική µνεία για τον άµεσο έλεγχο, ο οποίος πρέπει να 
ολοκληρωθεί εντός έξι µηνών και σε περίπτωση ειδικών δυσχερειών µε αιτιολογηµένη γνώµη 
του προϊσταµένου της ελεγκτικής αρχής παρατείνεται ο έλεγχος, κατ’ανώτατο όριο, για 
άλλους έξι µήνες. 
 Σηµειώνεται ότι για τη λήψη πλαστού στοιχείου (πραγµατοποιηθείσα συναλλαγή) δεν 
απαιτείται τακτικός έλεγχος για την επιστροφή του Π.Υ. στον λήπτη του πλαστού στοιχείου, 
το ποσό του φόρου όµως που αναγράφεται στο στοιχείο αυτό δεν αναγνωρίζεται προς 
έκπτωση και συνεπώς και προς επιστροφή. 
 
 6. Για την επιστροφή, του φόρου σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, ο υποκείµενος στο 
φόρο υποβάλλει : 
 α) αίτηση επιστροφής εις διπλούν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. µε τη συµπλήρωση ειδικού 
εντύπου, όπως το συνηµµένο υπόδειγµα 1. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται µετά την υποβολή 
των δηλώσεων του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. 
 β) προκειµένου για την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, µε την οποία δηλώνει ότι τα επενδυτικά αγαθά 
δεν προορίζονται για µεταπώληση, ότι θα χρησιµοποιηθούν για την πραγµατοποίηση 
φορολογητέων πράξεων ή απαλλασσοµένων µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών 
(έστω και κατά ποσοστό), καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους. Ειδικά για τις κατασκευές 
ακινήτων ο υποκείµενος υποβάλλει µε την πρώτη αίτηση σε φωτοτυπία τα σχετικά µε την 
επένδυση στοιχεία, (όπως π.χ. άδεια οικοδοµής κ.λ.π.), καθώς και επιµετρήσεις 
εκτελεσθεισών εργασιών, από τον επιβλέποντα µηχανικό, από τις οποίες να προκύπτει 
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αναλυτικά κατά τµήµα του έργου που ζητείται η επιστροφή, το είδος των εργασιών κατά 
ποσότητα και µονάδα µέτρησης. 
 γ) προκειµένου για τις πράξεις των περιπτώσεων α’ και β’ της  παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 της απόφασης αυτής, αναλυτική κατάσταση για το σύνολο των πράξεων αυτών, 
από την οποία θα προκύπτουν : 
- Το είδος, ο αριθµός και η ηµεροµηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού 

παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και ο αριθµός και η ηµεροµηνία 
έκδοσης τυχόν πιστωτικού τιµολογίου, αντίγραφα των οποίων θα επισυνάπτονται. 

- Το ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, ο Α.Φ.Μ. και η αρµόδια ∆.Ο.Υ ή η χώρα του 
αγοραστή των αγαθών ή του λήπτη των υπηρεσιών, 

- Η συνολική αξία των πράξεων αυτών που απαλλάσσονται του φόρου ή για τις οποίες 
προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου, καθώς και το σύνολο του φόρου που 
θα αναλογούσε στις πράξεις αυτές, αν είχαν πραγµατοποιηθεί στο  εσωτερικό της 
χώρας. 

- Ο αριθµός και η ηµεροµηνία του απαιτούµενου δικαιολογητικού µε βάση το οποίο 
πραγµατοποιήθηκε η απαλλασσόµενη συναλλαγή όπως Ειδικό ∆ιπλότυπο ∆ελτίο 
Απαλλαγής ή ∆ελτίο Προµήθειας υλικών και αντικειµένων ή οτιδήποτε άλλο απαιτείται 
για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής χωρίς Φ.Π.Α.. 

 δ) προκειµένου για ενδοκοινοτικές παραδόσεις τα οικεία αποδεικτικά διακίνησης και 
µεταφοράς των αγαθών που παραδόθηκαν σε υποκείµενο άλλου κράτους µέλους  ή εάν 
πρόκειται για εξαγωγές τα στοιχεία εξαγωγής και αποστολής αυτών, καθώς και 
φωτοαντίγραφο του Ε.Μ.Ε. (Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων). 
 ε) Σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπερβαίνει τα 15.000 Ευρώ µεταξύ των 
δικαιολογητικών που κατατίθενται για επιστροφή του Φ.Π.Α. θα περιλαµβάνονται και στοιχεία 
που να αποδεικνύουν ότι τα αγαθά παραδόθησαν  και ότι η συναλλαγή πραγµατοποιήθηκε 
όπως φωτοαντίγραφα εµβασµάτων  ή σχετικών εγγράφων  των τραπεζών που µεσολάβησαν 
για την εξόφληση ή  για τη νόµιµη εκχώρηση του συναλλάγµατος ή στοιχεία που 
αποδεικνύουν τον συµψηφισµό των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, δελτία παραγγελίας, 
φορτωτικές ή αποδείξεις µεταφορικών µέσων, φωτοαντίγραφα των CMR ή τα κατά 
περίπτωση στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η πραγµατοποίηση της συναλλαγής και 
η καθ’οιονδήποτε τρόπο καταβολή του τιµήµατος. 
 Η προσκόµιση αποδεικτικού στοιχείου εξόφλησης του τιµήµατος συνεπάγεται την 
άµεση επιστροφή του Φ.Π.Α. 
 Σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόµιση κάποιων από τα 
προαναφερόµενα δικαιολογητικά η επιστροφή θα γίνεται ύστερα από προσωρινό έλεγχο 
εντός δύο µηνών κατά 100%.  
 

Άρθρο   2 
Επιστροφή Φ.Π.Α. λοιπών περιπτώσεων. 

 
1. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας που αφορά τις παρακάτω περιπτώσεις, επιστρέφεται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγρ. 2 και 3 του άρθρ. αυτού 
    α) Προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο µετά την έκπτωση του φόρου εισροών από το 
φόρο εκροών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30, πλην της περίπτωσης γ’ της 
παραγράφου 2 αυτού. 
 β) Είναι αδύνατο να µεταφερθεί για έκπτωση σε επόµενη διαχειριστική περίοδο, ή σε 
περίπτωση µεταφοράς του για έκπτωση, δεν κατέστη δυνατός ο συµψηφισµός όλου ή 
µέρους αυτού. 
 γ) Καταβλήθηκε στο δηµόσιο αχρεώστητα. 
 
2. Προκειµένου να διενεργηθεί η επιστροφή του φόρου υποβάλλεται αίτηση επιστροφής, 
ύστερα από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης της χρήσης που θεµελιώνεται το 
δικαίωµα της επιστροφής. 
 Εξαιρετικά, η αίτηση επιστροφής µπορεί να ακολουθεί την υποβολή περιοδικής 
δήλωσης αντί της εκκαθαριστικής, στις περιπτώσεις που η αναµονή του απαιτούµενου 
χρόνου για την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης, επιφέρει τη συµπλήρωση του χρόνου 
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παραγραφής της απαίτησης κατά του δηµοσίου, όπως στην περίπτωση επιχείρησης που 
βρίσκεται υπό εκκαθάριση. 
    Επίσης η αίτηση επιστροφής που υποβάλλεται από τον υπόχρεο µη υποκείµενο σε 
περίπτωση αχρεώστητης από αυτόν καταβολής του φόρου, µπορεί να ακολουθεί την έκτακτη 
δήλωση  που υποβλήθηκε από αυτόν και µε την οποία καταβλήθηκε αχρεώστητα ο φόρος. 
 Αχρεώστητη καταβολή, για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, 
θεωρείται ότι υπάρχει, όταν από νοµικό ή πραγµατικό σφάλµα έχει περιληφθεί στη δήλωση 
φορολογητέα αξία µη υποκείµενη ή υπερβαίνουσα την πραγµατική ή καταβλήθηκε φόρος για 
συναλλαγή η οποία δεν ολοκληρώθηκε ή ακυρώθηκε µεταγενέστερα κ.λ.π.  
 Αρµόδιος να κρίνει αν υπάρχει περίπτωση αχρεώστητης καταβολής σε κάθε 
περίπτωση είναι ο Προϊστάµενος της οικείας ∆.Ο.Υ. 
 Στην αίτηση περιγράφεται η αιτία της επιστροφής και συνυποβάλλονται τα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η ορθότητα της επιστροφής. 
 
 3. Η επιστροφή ενεργείται µετά από προσωρινό έλεγχο και µέσα σε χρονικό διάστηµα 
τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή της αίτησης. 
 Ο υποκείµενος στο φόρο ή ο υπόχρεος κατά περίπτωση δικαιούται να ζητήσει το 
πιστωτικό υπόλοιπο του Φ.Π.Α. µε τη διαδικασία του άρθρου αυτού, εφόσον έχει εξαντλήσει 
πρώτα τη δυνατότητα µεταφοράς του για συµψηφισµό. Σε περιπτώσεις όµως που είναι 
αδύνατος ο συµψηφισµός (στην επόµενη ή επόµενες διαχειριστικές περιόδους), µπορεί να 
ζητηθεί χωρίς να απαιτείται να εξαντληθεί η δυνατότητα µεταφοράς του.  
 Aδυναµία συµψηφισµού του πιστωτικού υπολοίπου στην επόµενη ή σε επόµενες 
διαχειριστικές περιόδους συνήθως υπάρχει όταν ο υποκείµενος πραγµατοποιεί αποκλειστικά 
ή κατά κύριο λόγο απαλλασσόµενες πράξεις µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών 
τους ή πραγµατοποιεί πράξεις του άρθρου 6 ή διακόπτει τις εργασίες της επιχείρησής του ή η 
αξία των φορολογητέων εκροών  είναι χαµηλότερη από την αξία των φορολογητέων εισροών 
κ.λ.π. 
 Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. είναι αρµόδιος να κρίνει σε κάθε περίπτωση εάν 
πράγµατι υπάρχει αδυναµία συµψηφισµού. 
 

Άρθρο 3 
Μη έκπτωση επιστρεπτέου φόρου 

 
 To ποσό του φόρου του οποίου ζητείται η επιστροφή δεν µπορεί να µεταφερθεί σε 
επόµενη φορολογική ή διαχειριστική (κατά περίπτωση) περίοδο για έκπτωση, εκτός αν 
ανακληθεί εγγράφως η αίτηση της επιστροφής. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης 
επιστροφής, η έκπτωση του φόρου ενεργείται κατά τη φορολογική περίοδο γνωστοποίησης 
της απόρριψης του αιτήµατος, εφόσον είναι νόµιµη. 
 

Άρθρο  4 
Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. υποχρεούται. 

 
  1. - Να παραλαµβάνει την αίτηση εις διπλούν µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά και να 
επιστρέφει το δεύτερο στο δικαιούχο. Στα δύο αντίτυπα τίθεται σφραγίδα µε την οποία 
δηλώνεται ότι το αιτούµενο ποσό θα επιστραφεί στον υποκείµενο, εφόσον συντρέχουν οι 
νόµιµες προϋποθέσεις σε καθορισµένη ηµεροµηνία, η οποία και αναφέρεται ρητά. 
 Για τις περιπτώσεις επιστροφής του άρθρου 1 της παρούσας η προαναφερόµενη 
ηµεροµηνία θα καθορίζεται ως ακολούθως : 
 Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 1-10 κάθε µήνα ως ηµεροµηνία επιστροφής 
ορίζεται µέχρι και η 10η ηµέρα του επόµενου µήνα. 
 Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 11-20 κάθε µήνα, ως ηµεροµηνία επιστροφής 
ορίζεται µέχρι και η 20η ηµέρα του επόµενου µήνα. 
 Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 21-31 κάθε µήνα ως ηµεροµηνία επιστροφής 
ορίζεται µέχρι και η τελευταία ηµέρα του επόµενου µήνα. 
 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το δικαίωµα επιστροφής δεν θεµελιώνεται λόγω 
ελλειπούς υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, 
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θα ενηµερώνεται ο φορολογούµενος για την προσκόµιση των ορθών δικαιολογητικών και θα 
προσδιορίζεται εκ νέου ηµεροµηνία επιστροφής µε σφραγίδα στην αρχική αίτηση, µε τον 
τρόπο που προαναφέρθηκε, λαµβάνοντας ως αρχική ηµεροµηνία την ηµεροµηνία κατάθεσης 
των δικαιολογητικών. 
 
    2. - Να ενεργεί έλεγχο στα υποβαλλόµενα ή επιδεικνυόµενα σ’ αυτόν δικαιολογητικά 
αντιπαραβάλλοντας αυτά µε τις υποβληθείσες περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις ή να 
ενεργεί προσωρινό έλεγχο στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης όπως κατά περίπτωση, 
ορίζεται στην παρούσα απόφαση. 
 Να επαληθεύει σε περίπτωση ενδοκοινοτικών παραδόσεων την εγγραφή του 
αγοραστή στο σύστηµα V.I.E.S. 
   3. - Να εκδίδει µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία απόφαση επιστροφής του φόρου, 
όπως το συνηµµένο υπόδειγµα 2. 
     -  Να συντάσσει ειδικό ατοµικό φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.Ε.Κ.) Φ.Π.Α., όπως το συνηµµένο 
υπόδειγµα 3, στο οποίο σηµειώνεται η ένδειξη :«εκδίδεται σύµφωνα µε την Α.Υ.Ο 
ΠΟΛ.1061/7-4-03 και να το διαβιβάζει στο τµήµα εσόδων της ∆.Ο.Υ.  
 -  Να καταχωρεί τις αποφάσεις επιστροφής καθώς και τα ΑΦΕΚ σε ειδικό βιβλίο 
«ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α.» 
 -  Να ταξινοµεί στον ατοµικό φάκελλο του υποκειµένου στο φόρο την απόφαση, το 
ΑΦΕΚ και τα δικαιολογητικά των άρθρων 1 και 2 αντίστοιχα. 
 -   Να ενηµερώνει τον υποκείµενο υποχρεωτικά µε έγγραφη αιτιολογηµένη επιστολή ή 
µε την έκθεση ελέγχου κατά περίπτωση, για την µη ικανοποίηση του αιτήµατος επιστροφής, 
στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
     4. - Να ενεργεί συµψηφισµό των τυχόν ληξιπρόθεσµων, µέχρι το χρόνο της επιστροφής, 
χρεών του δικαιούχου προς το ∆ηµόσιο και να επιστρέφει σ’ αυτόν τη διαφορά που 
προκύπτει, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία έγκρισης που απαιτείται για επιστροφή άλλων 
φόρων. 
 

Άρθρο  5 
Μητρώο  δικαιούχων επιστροφής Φ.Π.Α. 

 
 1. Οι πράξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 4 ενεργούνται από το τµήµα 
Φ.Π.Α. Στο τµήµα αυτό τηρείται µητρώο δικαιούχων επιστροφής Φ.Π.Α. το οποίο θα 
ενηµερώνεται µε κάθε αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. από τον κάθε δικαιούχο. 
 
 2. Οι πράξεις της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου ενεργούνται από το τµήµα εσόδων 
της ∆.Ο.Υ. 
 

Άρθρο  6 
Συνέπειες 

 
 1. Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η υποκείµενος έτυχε επιστροφής φόρου που 
δεν δικαιούται, ο φόρος αυτός καταλογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. 
(άρθρα 49, 50) και επιβάλλονται κατά περίπτωση οι αντίστοιχοι πρόσθετοι φόροι και 
πρόστιµα µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις. 
 2. Ο υποκείµενος στο φόρο που έτυχε επιστροφής φόρου καθ’ υποτροπήν χωρίς να 
τον δικαιούται, διαγράφεται από το µητρώο που τηρείται στη ∆.Ο.Υ. κατά το άρθρο 5 της 
απόφασης αυτής. Στις περιπτώσεις διαγραφής των υποκειµένων από το µητρώο της 
απόφασης αυτής η επιστροφή του φόρου γίνεται κατά διαχειριστική και όχι φορολογική 
περίοδο και µόνο µετά τη διενέργεια τακτικού ελέγχου, ο οποίος οφείλει να ολοκληρώνεται 
εντός διετίας από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 
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Άρθρο  7 
 Στις ρυθµίσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής υπάγονται και οι αιτήσεις 
επιστροφής που έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε την διαδικασία των Α.Υ.Ο. 
1031790/2051/575/ΠΟΛ.1078/2-4-91 Π.1185/52/ΠΟΛ.59/2-2-88 και εκκρεµούν στις ∆.Ο.Υ. 
µέχρι την έκδοση της παρούσας. 
 

Άρθρο 8 
 1. Από την έκδοση  της απόφασης αυτής κάθε προγενέστερη απόφαση που ρυθµίζει 
περιπτώσεις επιστροφής φόρου που υπάγονται στις διαδικασίες της παρούσας παύει να 
ισχύει, πλην του άρθρου 12 της ΑΥΟ 1031790/2051/ 575/Α0014/ΠΟΛ.1078/2.4.91 το  οποίο 
εξακολουθεί να έχει ισχύ µε την µετατροπή του ποσού που αναφέρονται σε δρχ. στο ισότιµό 
του σε Ευρώ. 
 2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
 
Ο   ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΠ. ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ 
                           
 
 
Συνηµµένα (3)                                           
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Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α   2 

 
∆.Ο.Υ……………………….                                 …………………..200… 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. ……………………………..έχοντας υπόψη : 
 
1.- Tις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ όπως ισχύουν : 
      α) της παραγράφου 1 του άρθρου 34 
      β) των άρθρων 24,25,26,27 και 28 
      γ) των άρθρων 30,31 και 32 
2.- Την αριθµ 1033128/758/141/ΠΟΛ.1061/7-4-03 απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ. 
3.- Την από ………………………….(αρ.πρωτ……………….) αίτηση τ…… 
      …………………………………………….και τα επισυναπτόµενα σ’αυτή 
      δικαιολογητικά. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Εγκρίνουµε την επιστροφή ποσού ………….……………………………….. 
……………………………Ευρώ, στ..…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
ύστερα από την από ……………………………αίτηση τ….  για επιστροφή 
ΦΠΑ  από το  πιστωτικό    τ..    υπόλοιπο    φορολογικής/διαχειριστικής 
 περιόδου από………………………. έως……………………. 
 
Το ποσό αυτό θα επιστρέφεται : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στο ποσό της επιστροφής να συµψηφισθεί τυχόν ληξιπρόθεσµο µέχρι το 
χρόνο της επιστροφής χρέος του δικαιούχου προς το δηµόσιο………………….. 
και το υπόλοιπο να µεταφερθεί σε πίστωση του λογαριασµού……………………. 
………………………του δικαιούχου. 
 
                                                                          Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. 
 
 
• ∆ιαγραµµίστε µε (χ) την ανάλογη επιλογή  
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Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α   1 

 
      (Ατελώς) 
 
     Α Ι Τ Η Σ Η 
                                                             Προς τη ∆.Ο.Υ……………………… 
Επώνυµο ή Επωνυµία…….. 
…………………………………. 
                                                             Παρακαλώ να µου επιστραφεί το ποσό 
Όνοµα…………………………              των …………………………………………. 
Αντικείµενο εργασιών……..               ………………………………………………. 
…………………………………               ………………………………………………. 
Α.Φ.Μ………………….                         ……………………………………..…Ευρώ 
                                                              (………………….) από το πιστωτικό µου 
                                                              υπόλοιπο τ..  φορολογ…/ή διαχειριστι- 
ΘΕΜΑ:  Eπιστροφή πιστωτικού        κής (1) περιοδ………..από ../../200.   έως 
υπολοίπου Φ.Π.Α. σύµφωνα µε        ../../200 . . 
την ΑΥΟ   Π.Ο.Λ.1061/2003                 Το ποσό αυτό δικαιούµαι να µου επιστρα- 
                                                               φεί επειδή πραγµατοποίησα πράξεις : 
………………/……/2003                         Του άρθρου 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1061/2003 (2) 
                                                                 α) οι οποίες προβλέπονται από τα 
άρθρα 
                                                                    24,25,26,27 και 28 του κώδικα Φ.Π.Α.(2) 

                                                                 β) για τις οποίες προβλέπεται αναστολή  
                                                                    καταβολής Φ.Π.Α. (2) 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ                                         γ) εισαγωγές, αγορές ή κατασκευές επεν- 
1.Αναλυτική κατάσταση της                    δυτικών αγαθών, (2) 
περιπτ.γ της παραγ.6 του                     δ) εκροές υπαγόµενες σε χαµηλότερο   
άρθρου 1 (2)                                        συντελεστή ΦΠΑ από εκείνον των εισροών 
2.Στοιχεία σχετικά µε την                      Του άρθρου 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1061/2003 (2)  
επένδυση (2)                                            Ο ακριβής υπολογισµός του ποσού που  
3.Επιµετρήσεις εκτελε-                          ζητώ για επιστροφή έγινε µε βάση τα  
σθεισών εργασιών επί κατά-                 δεδοµένα των βιβλίων και στοιχείων 
σκευών ακινήτων (2)                              µου, όπως αναλυτικά φαίνεται  στην 
 4.Υπεύθυνη δήλωση του                        επόµενη σελίδα.  
Ν.1599/86 (2)                                             ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω  
 5.∆ικαιολογητικά της περιπτ.δ            στοιχεία είναι απολύτως ακριβή και ότι 
  της παρ.6 του άρθρου 1  (2)                  γνωρίζω τις σοβαρές συνέπειες που            
                                                                  συνεπάγεται µία ψευδής δήλωση. 
 
                                                                                    Ο Α ι τ ώ ν 
 
------------------------------ 
1.∆ιαγράψτε ανάλογα 
2.∆ιαγραµίστε ανάλογα 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ : 
 
1) Στις περιπτώσεις (α) και (β) του άρθρου 1 της παραγράφου 1 της ΑΥΟ 

ΠΟΛ.1061/2003 εκτός της περίπτωσης εφοδιασµού πλοίων και 
αεροσκαφών. 
 

 Αξία απαλλασσόµενων εκροών Σ/στής Φ.Π.Α.  Αναλογών Φ.Π.Α. 
 
 
 

   
 
 

ΣΥΝ.    
 

2) Στην περίπτωση (δ) του άρθρου 1 παρ. 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1061/2003 και στην 
περίπτωση εφοδιασµού πλοίων και αεροσκαφών. 
                         Φόρος εισροών                                       

01  

 
       Αξία φορολογητέων εισροών                                 

02  
 
             
 ∆ιαιρέστε τους κωδ.01 δια 02 και στρογγυλοποιείστε το πηλίκο στην 

    πλησιέστερη  ακέραια µονάδα οπότε  προκύπτει  ο Μέσος Σταθµικός 
    Συντελεστής. 
                          Μ.Σ.Σ. 
                                                               

03  
  
               Αξία εκροών απαλλασσο- 
               µένων Φ.Π.Α. 
                                                                

04  
  
    Πολλαπλασιάστε : 
               Kωδ.03 χ κωδ.04 
                                                                                                                             

05  
  
 
 
* Το ποσό αυτό είναι τεκµαρτό και αποτελεί το όριο µέχρι του οποίου µπορείτε 
να ζητήσετε επιστροφή πραγµατικού ποσού φόρου εισροών. 
 


