
ΑΑΔΕ, ΠΟΛ.1070/18 (ΦΕΚ-1374 Β/24-4-18) : Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή 

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1103/17 (ΦΕΚ-2536 Β/217-17) περί επίσπευσης επιστροφής πιστωτικού 

υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των 

εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με 

ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι "άδειας ΑΕΟ Authorised Economic Operator" ή "αδειών 

απλουστευμένων διαδικασιών" 

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1374 (24.04.2018) η ΠΟΛ. 1070 της ΑΑΔΕ, η οποία αναφέρει 

αναλυτικά τα ακόλουθα: 

ΠΟΛ. 1070:  Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1103/2017 (ΦΕΚ Β΄ 

2536/21.7.2017) περί επίσπευσης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που 

έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως 

πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised 

Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών». 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 42 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 ΦΕΚ 170 Α΄) και 

ειδικότερα της παρ. 5, όπως ισχύουν. 

β) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 

(Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, και του άρθρου 41. 

γ) Της παρ. 3 του άρθρου 32, της παρ. 1 του άρθρου 34 καθώς και του άρθρου 57 του 

Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000), όπως ισχύουν. 

δ) Του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013ΦΕΚ 170 Α΄) και ειδικότερα των 

άρθρων 12, 36, 44, 48 παρ.2, όπως ισχύουν. 

ε) Των ΑΥΟ ΠΟΛ 1090/2012 (ΦΕΚ 1146 Β΄/10.4.2012) «Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς 

τις επιχειρήσεις και επιτηδευματίες» και ΠΟΛ 1067/2013 (ΦΕΚ 775 Β΄/3.4.2013) 

«Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις και επιτηδευματίες -Τροποποίηση των 

ΑΥΟ ΠΟΛ 1090/2012 και ΠΟΛ 1073/2004 Κατάργηση των ΑΥΟ ΠΟΛ 1016/2010 και 

1108/2010.». 

στ) Της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1103/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2536/21.7.2017) «Επίσπευση 

επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του 

φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται 

με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών 

απλουστευμένων διαδικασιών»». 

ζ) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». 

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 



Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 

όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 

υποπαραγράφου Α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016. 

3. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 

του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, καθώς και την αριθ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του 

Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΥΟΔΔ 689/20-12-2017) 

περί ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

4. Την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις και 

επιχειρήσεις που δεν επιβαρύνουν τις πράξεις που πραγματοποιούν με ΦΠΑ, που λόγω του 

μεγέθους τους είναι χαμηλού κινδύνου, με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της 

αγοράς και τη μείωση του διοικητικού κόστους της φορολογικής διοίκησης. 

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Τροποποιούμε τη με αριθ. ΠΟΛ. 1103/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2536/21.7.2017) απόφαση του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τη επίσπευση επιστροφής 

πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των 

εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, 

είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών 

απλουστευμένων διαδικασιών», ως κατωτέρω: 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

«Οι υποκείμενοι της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 1 κατατάσσονται με βάση το συνολικό 

ύψος του αιτούμενου ποσού τους για το προηγούμενο ημερολογιακό δωδεκάμηνο, κατά 

φθίνουσα σειρά και εντάσσονται στον ανωτέρω κατάλογο μέχρι εξαντλήσεως ποσοστού 

τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικά αιτούμενου προς επιστροφή ποσού, από όλους τους 

υποκείμενους για το ίδιο ημερολογιακό διάστημα.» 

Άρθρο 2 

Η ως άνω παράγραφος ισχύει για καταλόγους υποκειμένων που καταρτίζονται από το έτος 

2018 και εφεξής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Απριλίου 2018 

Ο Διοικητής 

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 


