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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

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».

2

Έγκριση εποχικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
από 01/07 εώς 31/8 κάθε έτους, σύμφωνα με την
αριθμ. 294/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Πρέβεζας, για την εποχική κυκλοφοριακή ρύθμιση στην
περιοχή της Κυανής Ακτής.

3

Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του
τρόπου λειτουργίας της.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1238
(1)
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.
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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 απόφαση 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»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1070/2018 (ΦΕΚ Β' 1374/24.4.2018)».
ζ)Της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β' 968)
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
2. Την αριθμ. 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 αριθμ. 1 της 20-1-2016 (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
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του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, καθώς και την αριθμ.
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. Την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας επιστροφής
ΦΠΑ σε υποκείμενους που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των υποκειμένων για την επίσπευση επιστροφής
φόρου και θεωρούνται χαμηλού κινδύνου για την επανένταξη τους.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε τη με αριθμ. 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. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
1. «Οι υποκείμενοι στο φόρο οι οποίοι είτε:
α) είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic
Operator» ή κάτοχοι «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, εξαιρουμένων των άμεσων και έμμεσων
τελωνειακών αντιπροσώπων, που έχουν άδειες σε ισχύ,
β) πραγματοποιούν πράξεις που δεν επιβαρύνονται
με ΦΠΑ σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό
(50%) του κύκλου εργασιών τους για σκοπούς ΦΠΑ
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό δωδεκάμηνο,
εντάσσονται σε κατάλογο υποκειμένων, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και οι αιτήσεις
τους διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα και χωρίς
έλεγχο, καθώς θεωρούνται για τους σκοπούς της ανάλυσης κινδύνου που ορίζεται στις ΑΥΟ ΠΟΛ 1090/2012
και ΠΟΛ 1067/2013 ως εξαιρετικά χαμηλού κινδύνου.
2. 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.
3. Οι υποκείμενοι της παραγράφου 1, εντάσσονται
στον κατάλογο της παραγράφου αυτής, μόνο εφόσον
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έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών και
κατά τα τελευταία τρία (3) φορολογικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος, πληρούν σωρευτικά τα
παρακάτω κριτήρια:
α) Δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις
του παραρτήματος Ι της παρούσας καθώς και σε τελωνειακές παραβάσεις του παραρτήματος II της παρούσας,
οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα μηχανογραφικά συστήματα «TAXIS» και «ICIS» αντίστοιχα
β) Δεν χαρακτηρίζονται ως ύποπτοι για συμμετοχή
σε απάτη που αφορά στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές,
κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, τα
οποία εξετάζονται σε κεντρικό επίπεδο αποκλειστικά
και δεν δημοσιοποιούνται.
Για τους υποκείμενους της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 απαιτείται επιπλέον να έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις (3) φορολογικές περιόδους και το σύνολο των επιστραφέντων κατόπιν ελέγχου ποσών να μην
διαφέρει από το συνολικά αιτούμενο ποσό σε ποσοστό
άνω του πέντε τοις εκατό (5%).
4. Σε κάθε περίπτωση κατά την εξόφληση των εκκαθαρισμένων επιστροφών (Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης Α.Φ.ΕΚ.) τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις περί συμψηφισμού και αποδεικτικού ενημερότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων και των άρθρων 12, 42 παρ. 1, άρθρου 48 παρ. 2
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύουν.
Επίσης τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της περίπτωσης 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α'85) σχετικά με τη
υποχρεωτική διενέργεια συμψηφισμών με οφειλές προς
τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση/
Β΄/7/35889/2582/17-10-2014 (ΦΕΚ Β'2795) όπως ισχύουν».
2. Στο άρθρο 2 προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:
«8. Για την επανένταξη στον κατάλογο της παραγράφου 1 υποκειμένων της περίπτωσης β' της παραγράφου 1
του άρθρου 1 οι οποίοι έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον
κατάλογο αυτό σε προηγούμενες αξιολογήσεις, η προϋπόθεση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3
του άρθρου 1 πληρείται, εφόσον οι ως άνω υποκείμενοι
ελεγχθούν τουλάχιστον για μία φορολογική περίοδο αντί
για τρεις».
Άρθρο 2
1. Οι ως άνω τροποποιήσεις ισχύουν για καταλόγους
υποκειμένων που καταρτίζονται από την δημοσίευση
της παρούσας και εφεξής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019
Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

