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Άρθρο 34
Επιστροφή του φόρου
1. Με την επιφύλαξη των σχετικών με την παραγραφή διατάξεων ο φόρος επιστρέφεται,
εφόσον:
α) καταβλήθηκε στο Δημόσιο αχρεώστητα ή
β) είναι αδύνατα να μεταφερθεί για έκπτωση σε επόμενη διαχειριστική περίοδο ή σε
περίπτωση μεταφοράς του για έκπτωση, η έκπτωση αυτή δεν κατέστη δυνατή ή
γ) αφορά πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και στ/ της
παραγράφου 2 του άρθρου 30, καθώς και πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου ή οφείλεται σε
διαφορά συντελεστών εκροών -εισροών ή,.
δ) αφορά αγαθά επένδυσης, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου
33.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ότι, προκειμένου για αγαθά
επένδυσης ορισμένων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, αντί έκπτωσης ή
επιστροφής του φόρου παρέχεται δικαίωμα αναστολής της πληρωμής του ή ρυθμίζεται με
άλλο τρόπο.
Με τις ίδιες αποφάσεις ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση του
δικαιώματος αυτού.
2. Επίσης, επιστρέφεται στον υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος είναι εγκαταστημένος σε άλλη
χώρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ο φόρος που επιβάρυνε τα κινητά αγαθά και τις υπηρεσίες
που του προσφέρθηκαν από άλλους υποκείμενους στο φόρο ή την εισαγωγή αγαθών στο
εσωτερικό της χώρας, κατά το μέρος που τα αγαθά αυτά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν:
α) για φορολογητέες πράξεις, ο τόπος φορολογίας των οποίων βρίσκεται στο εξωτερικό και
για τις οποίες θα είχε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, αν αυτές ενεργούνταν στο εσωτερικό
της χώρας,
β) για τις ακόλουθες απαλλασσόμενες από το φόρο υπηρεσίες μεταφοράς και τις στενά
συνδεόμενες με αυτές βοηθητικές εργασίες που ενεργούνται στην Ελλάδα:
αα) διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων,
ββ) μεταφορές αγαθών προοριζόμενων για εξαγωγή,
γγ) μεταφορές αγαθών που τίθενται σε ειδικά καθεστώτα προσωρινής απαλλαγής,
δδ) μεταφορές εισαγόμενων αγαθών, μέχρι τον πρώτο τόπο προορισμού στο εσωτερικό της
χώρας, εφόσον η αξία των υπηρεσιών αυτών συμπεριλαμβάνεται στη φορολογητέα βάση
κατά την εισαγωγή,
γ) για τις φορολογητέες πράξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14.
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής δεν θεωρείται ότι αποκτά
εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας ο υποκείμενος στο φόρο που είναι εγκαταστημένος σε
άλλο κράτος - μέλος, ο οποίος πραγματοποιεί στο εσωτερικό της χώρας παραδόσεις αγαθών
ή παροχές υπηρεσιών για τις οποίες υπόχρεος στο φόρο είναι ο παραλήπτης των αγαθών ή ο
λήπτης των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 35.
3. Η επιστροφή του φόρου της προηγούμενης παραγράφου ενεργείται, εφόσον ο υποκείμενος
στο φόρο δεν έχει στην Ελλάδα την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητος ή τη μόνιμη
εγκατάσταση από την οποία να ασκείται η δραστηριότητα αυτή ή, ελλείψει αυτών, την κατοικία
ή διαμονή του και δεν πραγματοποίησε στο εσωτερικά της χώρας, κατά τη διάρκεια της
περιόδου που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο, άλλες πράξεις εκτός από αυτές των
περιπτώσεων β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου.
Δεν ενεργείται επιστροφή του φόρου με τον οποίο επιβαρύνονται οι παραδόσεις αγαθών που
πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας, οι οποίες υπάγονται στην απαλλαγή που
προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 28.
4. Η επιστροφή του φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 δεν μπορεί
να αφορά περίοδο μικρότερη από τρεις (3) μήνες ή μεγαλύτερη από ένα (1) έτος και
ενεργείται από την αρμόδια φορολογική αρχή μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
υποβολής της σχετικής αίτησης.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και για

υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, με τον όρο ότι η χώρα της εγκατάστασης του παρέχει στον υποκείμενο στο φόρο
που είναι εγκαταστημένος στην Ελλάδα αντίστοιχο δικαίωμα επιστροφής του φόρου
προστιθέμενης αξίας ή άλλου γενικού φόρου κατανάλωσης που ισχύει στη χώρα αυτή.
6. Επίσης επιστρέφεται στο μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο εγκαταστημένο σε
άλλο κράτος - μέλος ο φόρος που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή αγαθών, των οποίων ο
τελικός προορισμός είναι το κράτος - μέλος της εγκατάστασής του, εφόσον αποδεικνύει άτι
καταβλήθηκε ο φόρος που αναλογεί για την ενδοκοινοτική απόκτηση στο κράτος - μέλος
άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών αυτών.
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την άσκηση
ταυ δικαιώματος επιστροφής του φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού.

Με την 3082/2516 ΠΟΛ.11/13-21.5.1987 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
ορίσθηκαν τα εξής:
"1. Το πιστωτικό υπόλοιπο του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προκύπτει μετά την
έκπτωση του φόρου εισροών από το φόρο εκροών μέσα σε μία φορολογική περίοδο,
επιστρέφεται στον υποκείμενο στο φόρο, εφόσον αυτό προέρχεται από τις πράξεις
που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο 2, σύμφωνα με τους περιορισμούς και τη
διαδικασία της απόφασης αυτής.
2. Δικαίωμα επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου που αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο έχουν οι υποκείμενοι στο φόρο που ενεργούν:
α)... β)... γ) εισαγωγές, αγορές ή κατασκευές επενδυτικών αγαθών για τις οποίες ο
επενδυτής δεν ακολούθησε τη διαδικασία της απόφασής μας Π. 2869/2389/4.5.1987,
καθώς και λήψεις υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με επενδυτικά αγαθά γενικά.
3. Το ποσό του προς επιστροφή φόρου, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το
ποσό του φόρου που αναλογεί στις πράξεις οι οποίες αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο 2.
4. Για την επιστροφή του φόρου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, ο υποκείμενος
στο φόρο, υποβάλλει αίτηση επιστροφής, στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α.
Οικονομική Έφορο. Η αίτηση αυτή δεν μπορεί να αφορά χρονική περίοδο μικρότερη
της μιας φορολογικής περιόδου και μεγαλύτερη της μιας διαχειριστικής περιόδου ...
Η αίτηση αυτή υποβάλλεται μετά την υποβολή της προσωρινής ή της εκκαθαριστικής
κατά περίπτωση δήλωσης.

