Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014
(ΦΕΚ Β' 2049/29-07-2014)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
1.ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (∆12)
ΤΜΗΜΑΤΑ: A’ - Β’
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - ∆΄
2.∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e – Εφαρµογές)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ - ∆΄
Ταχ.∆/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κωδ. :101 84, Αθήνα
Τηλέφωνο :210 3375312
210 3375792
ΦΑΞ :210 3375001
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΟΛ 1183/2014
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφασης του
Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων αναφορικά µε τη διαδικασία επιστροφής
φόρου εισοδήµατος για τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Την αριθ. 20/25-6-2014 (Υ.Ο.∆.∆.-ΦΕΚ 360) Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου
«Επιλογή και ∆ιορισµός Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών».
3. Την ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
∆ηµοσίων Εσόδων.

4. Ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τροποποιούµε την ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων ως ακολούθως:
Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι Προϊστάµενοι των ∆.Ο.Υ. υποχρεούνται:
α) Για δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος που έχουν υποβληθεί µέχρι 31/12/2013:
α1) να πραγµατοποιήσουν την επιστροφή συµπεριλαµβανοµένης και της
εκταµίευσης/ συµψηφισµού για όσες υποθέσεις δεν απαιτείται έλεγχος, εντός τριάντα
(30) ηµερών από την παραλαβή του αρχείου και στη συνέχεια να ενηµερώσουν τη
∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, απολογιστικά.
α2) Να διενεργήσουν µερικό έλεγχο (εφόσον απαιτείται) και να ολοκληρώσουν τη
διαδικασία επιστροφής ή συµψηφισµού εντός εξήντα (60) ηµερών
συµπεριλαµβανοµένης και της εκταµίευσης/ συµψηφισµού από την ηµεροµηνία
έκδοσης της εντολής ελέγχου.
α3) Στην περίπτωση που από τον ανωτέρω έλεγχο κριθεί απαραίτητο να διενεργηθεί
πλήρης έλεγχος, αυτός ολοκληρώνεται, εκταµιεύεται/συµψηφίζεται εντός τεσσάρων
(4) µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της εντολής ελέγχου.
β) Για δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλονται από 01/01/2014 και
εφεξής, να καταβάλουν στους δικαιούχους εντός ενενήντα (90) ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής έγγραφου αιτήµατος, το ποσό που αποµένει προς επιστροφή
µετά τη διενέργεια τυχόν συµψηφισµών µε βεβαιωµένες οφειλές αυτών προς τη
Φορολογική ∆ιοίκηση. Στο αίτηµα αναγράφεται ο αριθµός IBAN τραπεζικού
λογαριασµού του δικαιούχου και περιλαµβάνεται η τυχόν έγγραφη δήλωση
συµψηφισµού του επιστρεπτέου ποσού µε µελλοντικές οφειλές. Η αίτηση αυτή
συνοδευόµενη µε εκτύπωση από την εφαρµογή του TAXISNET του αντίστοιχου
εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, από το οποίο προκύπτει η επιστροφή, θα
υποβάλλεται χειρόγραφα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ∆.Ο.Υ. στην οποία έχει
υποβληθεί η δήλωση, όπου θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ρητά ως αίτηση επιστροφής
φόρου εισοδήµατος. Στην περίπτωση που δεν έχει αναγραφεί IBAN λογαριασµού επί
της αίτησης επιστροφής είτε απαιτείται για την εξόφληση η προσκόµιση
δικαιολογητικών ή η υλοποίηση περαιτέρω ενεργειών που προβλέπονται από την
κείµενη νοµοθεσία, αποστέλλεται µετά την εκκαθάριση του σχετικού ΑΦΕΚ, άµεσα
και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ειδοποίηση στο δικαιούχο. ∆ιαφορετικά, το
επιστρεπτέο ποσό µεταφέρεται στον τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου αµέσως.
Επισηµαίνεται, ότι σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής δηλώσεων φορολογίας
εισοδήµατος µε πιστωτικό υπόλοιπο, η διενέργεια ή µη ελέγχου για την επιστροφή
του φόρου θα κρίνεται κατά περίπτωση από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.».
2. Τα άρθρα 2 και 3 καταργούνται και το άρθρο 4 της ΠΟΛ.1287/30.12.2013
αναριθµείται.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων.

3. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪ∆ΟΥ

