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Εμεδόζε απηήλ ηελ εβδνκάδα ε ΠΟΛ 1090/2012 Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ 
Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ΦΠΑ. Με βάζε 
ηε δηαδηθαζία απηή: 
 

 Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζω Taxisnet.  
 

 Τεξείηαη ρξνληθή πξνηεξαηόηεηα κε βάζε ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο 
αίηεζεο.  
 

 Γηα πνζά άλω ηωλ 100.000 Επξώ δηελεξγείηαη ζε θάζε πεξίπηωζε 
πξνζωξηλόο έιεγρνο, ελώ γηα κηθξόηεξα πνζά ε δηελέξγεηα ε κε ειέγρνπ 
θξίλεηαη βάζεη θξηηεξίωλ αλάιπζεο θηλδύλνπ. 
 

 Οξίδεηαη όηη ν έιεγρνο πξέπεη λα νινθιεξωζεί κέζα ζε 2 κήλεο, εθηόο αλ 
θξηζεί όηη πξέπεη λα αθνινπζήζεη θαη ηαθηηθόο έιεγρνο. 
 

 Τν ΑΦΕΚ εθδίδεηαη κέζα ζε έλα κήλα από ηελ νινθιήξωζε ηνπ ειέγρνπ. 
 

 Γηα πνζά άλω ηωλ 300.000 Επξώ πνπ ρνξεγείηαη έγθξηζε Υπνπξγνύ 
βάζεη ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 3220/2004, πξνβιέπεηαη όηη ε εθηακίεπζε 
πξαγκαηνπνηείηαη εληόο 4κήλνπ από ηελ θαηαρώξηζή ηνπο ζην βηβιίν 
«Επηζηξνθώλ θαη δηαγξαθώλ» ηεο Δ.Ο.Υ. 
 

 Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ εθηακίεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 
Απόθαζε, ν ηίηινο ραξαθηεξίδεηαη ιεμηπξόζεζκνο. Σημείφζη: μπορεί να 
έτει ζημαζία για προβολή αιηημάηφν ζσμυηθιζμού. 
 

Ωζηόζο, η εν λόγφ Απόθαζη δε θαίνεηαι να επιλύει τρόνια προβλήμαηα ποσ 
άπηονηαι ηφν καθσζηερήζεφν επιζηροθών ΦΠΑ, καθώς: 

 

 Δεν προβλέπει ζσνέπειες για ηην περίπηφζη μη ολοκλήρφζης ηοσ 
ελέγτοσ ζηο διάζηημα ποσ προβλέπεηαι. 
 

 Πολλές από ηις προβλέυεις ηης ηίθενηαι σπό ηην αίρεζη 
«δημοζιονομικών περιοριζμών». 
 

 Δεν προβλέπεηαι ζαθής διαδικαζία για ηην επιζηροθή εκκρεμών 
αιηήζεφν. 
 

Η PwC παξακέλεη ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξω ππνζηήξημε ζηα ζπλαθή 
ζέκαηα. 
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www.pwc.gr 

Το κείμενο αποζκοπεί μόνο 

ζε γενική ενημέρφζη ηφν 

ενδιαθερομένφν και δεν 

πρέπει να τρηζιμοποιείηαι 

φς βάζη για λήυη 

αποθάζεφν. Για 

περιζζόηερες πληροθορίες 

απεσθσνθείηε ζηην PwC:  

Λεφθ. Κηθιζίας 268,  

15232 Χαλάνδρι 

ηηλ. +30 210 6874400 
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