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Θέµα: «∆ιεκπεραίωση εκκρεµών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.» 
 
1. Σε εφαρµογή της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1090/2.4.2012 (ΦΕΚ 1146Β΄/10.4.2012), σας 
γνωρίζουµε ότι η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) έχει 
επεξεργαστεί ηλεκτρονικά τις εκκρεµείς αιτήσεις επιστροφής που έχουν υποβληθεί 
σύµφωνα µε την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1073/21.7.2004 (ΦΕΚ 1164Β΄/30.7.2004). 
 
2. Κατόπιν της επεξεργασίας αυτής, αποστέλλονται, από τη Γ.Γ.Π.Σ., ηλεκτρονικά 
αρχεία σε κάθε ∆.Ο.Υ., µε βάση αιτήσεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστηµα 
ΤΑΧΙΣ έως τις 15.3.2013  και εµφανίζονται ως εκκρεµείς,  ήτοι: 
 
α) Πρώτο αρχείο  
 
Περιλαµβάνει τις εκκρεµείς αιτήσεις για τις οποίες η επιστροφή Φ.Π.Α. πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί άµεσα, χωρίς έλεγχο. Στην περίπτωση που ο Προϊστάµενος ∆.Ο.Υ. 
διαθέτει στοιχεία από τα οποία προκύπτει σοβαρή παραβατική ή άλλη συµπεριφορά, 
η οποία θέτει σε κίνδυνο τα συµφέροντα του δηµοσίου (π.χ. δελτία πληροφοριών, 
εκθέσεις ελέγχου που δεν έχουν καταχωρηθεί στο σύστηµα TAXIS, στοιχεία ή 
ενδείξεις από εξωτερική πληροφόρηση, πτώχευση κλπ), καθώς και στην περίπτωση 
που έχει εκδοθεί εντολή τακτικού ελέγχου για το εν λόγω διάστηµα ή έχει αρχίσει 
προσωρινός έλεγχος, δεν πραγµατοποιείται άµεσα η επιστροφή. Για τις υποθέσεις 
αυτές ο Προϊστάµενος ∆.Ο.Υ. εκδίδει άµεσα εντολή προσωρινού ελέγχου και εντός 
δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή του αρχείου, αποστέλλει στη ∆/νση 
Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση des.a1@mofadm.gr, το 



 

 

 συγκεκριµένο αρχείο συµπληρωµένο για κάθε αίτηση µε τις ενδείξεις «παραβατική 
συµπεριφορά», «εντολή τακτικού ελέγχου», «διενέργεια προσωρινού ελέγχου». 
Ενδεχόµενες εντολές προσωρινού ελέγχου που έχουν εκδοθεί για αιτήσεις που 
συµπεριλαµβάνονται σε αυτό το αρχείο ακυρώνονται, εκτός και αν έχει ήδη αρχίσει ο 
έλεγχος. 
 
β) ∆εύτερο Αρχείο  
 
Περιλαµβάνει εκκρεµείς αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. που ενδεχόµενα έχουν 
παραγραφεί. Για τις εν λόγω αιτήσεις η ∆.Ο.Υ. θα πρέπει κατ’ αρχήν, µε έλεγχο από 
το γραφείο και χωρίς την έκδοση εντολής προσωρινού ελέγχου, να διαπιστώσει εάν 
πράγµατι το αίτηµα επιστροφής έχει παραγραφεί, οπότε εκδίδει απορριπτική 
απόφαση, η οποία καταχωρείται στο σύστηµα ΤΑΧΙS. Στην περίπτωση που αιτήσεις 
έχουν ήδη διεκπεραιωθεί και δεν έχει ενηµερωθεί το σύστηµα TAXIS, θα πρέπει για 
τις αιτήσεις αυτές να γίνουν οι απαραίτητες καταχωρήσεις  στο σύστηµα TAXIS, 
ώστε να µην εµφανίζονται ως εκκρεµείς. Μετά τις ανωτέρω ενέργειες το αρχείο 
επιστρέφεται στη 14η ∆/νση ΦΠΑ – Τµήµα Α΄, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr, εντός µηνός  από την παραλαβή του µε ανάλογη 
ένδειξη για κάθε αίτηση «έχει παραγραφεί», «έχει διεκπεραιωθεί», «διενεργείται 
έλεγχος», «παραµένει εκκρεµής».  Τυχόν περιπτώσεις που δεν έχουν παραγραφεί 
(διενεργείται έλεγχος, υφίσταται δικαστική διένεξη κλπ.), θα προωθούνται προς 
έλεγχο προκειµένου να διενεργηθεί η επιστροφή. 
     
γ) Τρίτο αρχείο  
 
Περιλαµβάνει τις εκκρεµείς αιτήσεις επιστροφής για τις οποίες η επιστροφή 
διενεργείται µετά την πραγµατοποίηση σχετικού ελέγχου. Για τις αιτήσεις αυτές 
εκδίδεται άµεσα εντολή προσωρινού ελέγχου, εκτός εάν έχει ήδη εκδοθεί, µε 
προτεραιότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις (εξαγωγές σε τρίτες χώρες ή 
ενδοκοινοτικές παραδόσεις) και για τις υπόλοιπες ανάλογα την ηµεροµηνία υποβολής 
τους.  
 
Με την παραλαβή των ανωτέρω αρχείων οι αρµόδιες ∆.Ο.Υ. προβαίνουν άµεσα στην 
έκδοση ΑΦΕΚ για τις αιτήσεις του πρώτου αρχείου, για τις οποίες δεν κρίνεται 
απαραίτητος ο έλεγχος. Η εργασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, εντός είκοσι 
(20) ηµερών από την παραλαβή του. 
 
Στη συνέχεια εκκαθαρίζεται το δεύτερο αρχείο (έκδοση απορριπτικών αποφάσεων, 
ενηµέρωση του συστήµατος TAXIS µε διεκπεραιωθείσες αιτήσεις) και επιστρέφεται 
ενηµερωµένο στη 14η ∆/νση ΦΠΑ, εντός µηνός από την παραλαβή του. 
 
Σε κάθε περίπτωση έκδοσης εντολής ελέγχου θα πρέπει να ακολουθούνται οι 
υφιστάµενες διαδικασίες για τη δηµιουργία των υποθέσεων στο ΟΠΣ ELENXIS µε 
την αιτιολογία «ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ» και στο εσωτερικό δίκτυο του 
Υπουργείου. Οι ∆.Ο.Υ που δεν έχουν ενταχθεί ακόµη στο ΟΠΣ ELENXIS, 
καταχωρούν τις εντολές µόνο στο εσωτερικό δίκτυο «http://10.16.5.22». 
 
Ο προσωρινός έλεγχος, για όσες περιπτώσεις απαιτείται, θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί εντός δύο (2) µηνών από την παραλαβή των αρχείων και το σχετικό 
ΑΦΕΚ πρέπει να εκδοθεί εντός µηνός από την ολοκλήρωση του ελέγχου. Ειδικά για 



 

 

 τις ∆.Ο.Υ. εκείνες για τις οποίες οι προς έλεγχο υποθέσεις υπερβαίνουν τις πενήντα 
(50), ο προσωρινός έλεγχος µπορεί να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) µηνών από 
την παραλαβή των αρχείων. 
     
Σε κάθε περίπτωση, µετά την έκδοση ΑΦΕΚ, ακολουθούνται οι υφιστάµενες 
διαδικασίες για την εκταµίευση των επιστρεφόµενων ποσών. 
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