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ΠΟΛ 1177/2013 
 
Θέµα: «Άµεση προώθηση εργασιών για την ικανοποίηση αιτήσεων επιστροφής 
ΦΠΑ». 
 
1. Με τις ΑΥΟ ΠΟΛ.1090/2.4.2012 και ΠΟΛ.1067/3.4.2013 καθιερώθηκε νέα 
διαδικασία επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ. Ειδικότερα οι αιτήσεις 
επιστροφής επεξεργάζονται κεντρικά µε βάση σύστηµα ανάλυσης κινδύνου και 
αποστέλλονται κάθε µήνα στις ∆.Ο.Υ. αρχεία αιτήσεων οι οποίες θα πρέπει να 
διεκπεραιωθούν χωρίς έλεγχο και αιτήσεων για τις οποίες απαιτείται έλεγχος πριν την 
επιστροφή. Με τις εγκυκλίους µας ∆14Α 1049953 ΕΞ 20.3.2013 και 
ΠΟΛ.1082/18.4.2013, δόθηκαν σαφείς οδηγίες για την υλοποίηση της εν λόγω 
διαδικασίας µε στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας και την απόδοση των 
οφειλόµενων ποσών στους δικαιούχους υποκείµενους στο φόρο, προσδιορίζοντας 
δεσµευτικές προθεσµίες για κάθε κατηγορία αιτήσεων επιστροφής. 
 
2. Παρότι η νέα διαδικασία τέθηκε σε εφαρµογή από 20.3.2013, παρατηρείται 
σηµαντική καθυστέρηση από ορισµένες ∆.Ο.Υ., µε συνέπεια να παραµένουν σε 
εκκρεµότητα αιτήσεις για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. Λόγω µνηµονιακής 
υποχρέωσης, τα στοιχεία των εκκρεµών αιτήσεων επιστροφής δηµοσιοποιούνται 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών, σε εβδοµαδιαία βάση, µε κατάταξη 
των ∆.Ο.Υ. ανάλογα µε το µέσο χρόνο αναµονής αιτήσεων επιστροφής για τις οποίες 
δεν έχει πραγµατοποιηθεί η εκταµίευση του ποσού επιστροφής. Η εµφάνιση 
σηµαντικών καθυστερήσεων δεν ενισχύει την αξιοπιστία του ∆ηµοσίου έναντι των 
επιχειρήσεων, λαµβάνοντας υπόψη ότι στην αντίθετη περίπτωση, όπου δηλαδή οι 
επιχειρήσεις υποχρεούνται σε καταβολή φόρου, επιβάλλονται κυρώσεις σε 
περίπτωση µη εµπρόθεσµης εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους. 
 
3. Αναγνωρίζουµε ενδεχόµενα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ∆.Ο.Υ., όπως 
έλλειψη προσωπικού, τεχνικά προβλήµατα από την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών 
και την ανακατανοµή αρµοδιοτήτων, όµως για την εµπέδωση εµπιστοσύνης µεταξύ 
των Υπηρεσιών µας και τις επιχειρήσεις, πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόµενες 
διαδικασίες. 
 



 

 

 4. Για το σκοπό αυτό, οι ∆.Ο.Υ. πρέπει άµεσα να διεκπεραιώσουν αιτήσεις 
επιστροφής µε χρόνο αναµονής από την υποβολή τους πάνω από 120 ηµέρες. Από 1-
9-2013 και εφεξής πρέπει να διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις µε 
χρόνο αναµονής πάνω από 90 ηµέρες, λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε 
προωθούµενη νοµοθετική ρύθµιση µετά το χρόνο αυτό η επιστροφή θα επιβαρύνεται 
µε τόκο εκπρόθεσµης επιστροφής από το δηµόσιο, για το οποίο υπάρχει ευθύνη του 
υπαλλήλου και της ∆.Ο.Υ.. 
 
5. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, επισηµαίνουµε τα εξής: 
 
- Αιτήσεις επιστροφής που περιλαµβάνονται στο αρχείο για επιστροφή χωρίς έλεγχο 
και εφόσον ο Προϊστάµενος ∆.Ο.Υ. δεν έχει στοιχεία που υπαγορεύουν τον έλεγχο, 
δεν απαιτούν σηµαντικό χρόνο για την ολοκλήρωσή τους (εκταµίευση). 
 
- Αιτήσεις επιστροφής που περιλαµβάνονται στο αρχείο για επιστροφή µετά από 
έλεγχο, ο προσωρινός έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα, τουλάχιστον για το σηµαντικότερο αριθµό αυτών. Μεγαλύτερος χρόνος, 
λογικά, απαιτείται για µικρό αριθµό υποθέσεων και εφόσον υπάρχουν συγκεκριµένοι 
λόγοι. 
 
6. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή που αφορά εξαγωγικές επιχειρήσεις θα 
προηγείται των λοιπών αιτήσεων. 
 
7. Οι αρµόδιοι επιθεωρητές οφείλουν να παρακολουθούν συστηµατικά την 
υλοποίηση των ανωτέρω από τις ∆.Ο.Υ. αρµοδιότητάς τους. Σε περίπτωση 
ανυπέρβλητων προβληµάτων, οφείλουν να ενηµερώνουν την Υπηρεσία µας, σχετικά. 
Επίσης οφείλουν να διαπιστώνουν εάν το σύνολο των αιτήσεων που υποβάλλονται 
καταχωρούνται άµεσα στο σύστηµα TAXIS και σε αντίθετη περίπτωση να 
φροντίσουν για την καταχώρηση αυτή, προκειµένου να υπάρχει ορθή πληροφόρηση 
της Κεντρικής Υπηρεσίας για τις υφιστάµενες εκκρεµότητες επιστροφής. 
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