
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Μεταμό-
σχευσης Νεφρού στο «Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».

2 Κατανομή εβδομήντα (70) Δοκίμων Υπαστυ-
νόμων και επτακοσίων τριάντα (730) Δοκίμων 
Αστυφυλάκων στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυ-
φυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη, για το ακαδημαϊκό 
έτος 2020 - 2021.

3 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1003/15.01.2010 (Β΄ 99) 
«Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε 
επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες 
σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι 
εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα 
ΦΠΑ (ν. 2859/2000)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ.53749 (1)
   Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Μεταμό-

σχευσης Νεφρού στο «Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ». 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επι-

τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 3984/2011 
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 150), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017 «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 
(Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019» (Α΄ 133).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ4α/36538/2012 
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των 
Μονάδων Μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και δι-
αδικασία χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας 
αυτών» υπουργικής απόφασης (Β΄ 1262).

7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Α3γ/Γ.Π./οικ. 24813/
2017 «Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Μετα-
μόσχευσης Νεφρού του “Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ” υπουργικής 
απόφασης» (Β΄ 1409).

8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Γ2γ/οικ. 69282/2019 
«Έναρξη συνεργασίας μεταξύ του Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 
του Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ’’ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ’’ στον τομέα 
της Μεταμόσχευσης Νεφρού» υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 3855).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 6/2001 «Κανονισμός Λειτουρ-
γίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων» (Α΄ 3).

10. Το υπ’ αρ. 4249/13.8.2020 έγγραφο του ΕΟΜ, με 
το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα πρακτικού της από 
21.7.2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα (θέμα 3ο), 
με τη θετική του πρόταση για τη χορήγηση άδειας λει-
τουργίας Μονάδας Μεταμόσχευσης Νεφρού στο «Π.Γ.Ν. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», συνδυαστικά με παρατηρήσεις του που 
παρατίθενται για να τεκμηριώσουν την κάλυψη της με-
ρικής έλλειψης προϋποθέσεων λειτουργίας Μονάδων 
Μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων, όπως σχετικά 
ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

11. Όλη την αλληλογραφία και απαραίτητα δικαιολο-
γητικά που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία από τον ΕΟΜ, 
σχετικά με το θέμα.

12. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ 
της υπευθύνου του Εθνικού Κέντρου Ιστοσυμβατότητας 
Ανοσολογικού τμήματος του «Π.Γ.Ν.Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και 
του υπευθύνου της Μονάδας Μεταμόσχευσης Νεφρού 
του «Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», με έναρξη την 1η/1/2017, χρο-
νικής διάρκειας 3 ετών που εξακολουθεί να είναι εν ισχύ.

13. Την υπό στοιχεία Β2α/ Γ.Π.οικ. 56677/2020 εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία 
δεν προκύπτει η πρόκληση επιπλέον δαπάνης σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε και σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της εν λόγω από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ούτε και σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού του «Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Μονάδας Μεταμόσχευ-
σης Νεφρού στο «Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» για τρία (3) έτη. 
Η εν λόγω Μονάδα Μεταμόσχευσης, θα λειτουργεί υπα-
γόμενη στο πλαίσιο της Παν/κης Χειρουργικής Κλινικής 
με Επιστημονικό Υπεύθυνό της τον Διευθυντή της Κλι-
νικής, Καθηγητή Μιχάλη Χ. Μήτση.

Η παρούσα άδεια ανακαλείται ύστερα από πρόταση 
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εφόσον δια-
πιστωθεί ότι η Μονάδα Μεταμόσχευσης δεν πληροί τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το «Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», 
σε κάθε περίπτωση μεταβολής της στελέχωσης της Μο-
νάδας, ενημερώνει άμεσα τους αρμόδιους φορείς και 
υποβάλλει εκ νέου αίτημα αξιολόγησης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./140/11972 (2)
    Κατανομή εβδομήντα (70) Δοκίμων Υπαστυ-

νόμων και επτακοσίων τριάντα (730) Δοκίμων 

Αστυφυλάκων στις Σχολές Αξιωματικών και 

Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για το ακα-

δημαϊκό έτος 2020 - 2021. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
- Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), όπως ισχύουν, 
τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και του άρθρου 11 
του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας -
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο-
μικήs κρίσης» (Α΄ 40), όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της 
παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54).

2. Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), το 
π.δ. 83/2019 με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1.3.2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./61/10029/21.5.2020 
απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006,όπως ισχύει.

5. Το υπ’ αρ. 1647/20/1214298/11-06-2020 έγγραφο  
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, (Αρχηγείο Ελ-
ληνικής Αστυνομίας).

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009,

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή εβδομήντα (70) Δοκίμων Υπαστυνόμων 
και επτακοσίων τριάντα (730) Δοκίμων Αστυφυλάκων 
στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνι-
κής Αστυνομίας,του Υπουργείου Προστασίας του Πολί-
τη, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. Α.1208 (3)
    Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1003/15.01.2010 (Β΄ 99) 

«Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε 

επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες 

σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι 

εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδι-

κα ΦΠΑ (ν. 2859/2000)». 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42 καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 5, 36, 44, 48, 53 και 63 του Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 - Α΄ 170), όπως 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 έως 9 του άρθρου 34 του 
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 - Α΄ 248), περί επιστροφής 
του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως ισχύουν.

3. Την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 3763/2009 
«ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 
2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 
2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφα-
λαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατά-
ξεις» (Α΄ 80/2009), με την οποία ενσωματώθηκε η οδηγία 
2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2008.

4. Την οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου «για τον 
καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επι-
στροφή φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται 
στην οδηγία 2006/112/ΕΚ σε υποκειμένους στο φόρο μη 
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εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά 
εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος».

5. Την δέκατη τρίτη Οδηγία του Συμβουλίου (86/560/
ΕΟΚ) για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών -
τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας 
στους υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκατεστη-
μένοι σε έδαφος της Κοινότητας.

6. Την Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου περί αμοι-
βαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετι-
κών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα.

7. Τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 904/2010 του Συμβουλίου 
της 7ης Οκτωβρίου 2010 για τη διοικητική συνεργασία 
και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φό-
ρου προστιθέμενης αξίας, όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου 
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, 
όπως ισχύουν.

9. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ/10.3.2017 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως συμπληρώθηκε 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπ’ αρ. 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 δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3 της 30-11-
2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων» καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/2020) 
με την οποία ανανεώθηκε εκ νέου η θητεία του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

11. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1003/15.01.2010 (Β΄ 99) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επι-
χειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο 
κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του 
άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000)».

12. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1230/14.12.2018 (Β΄ 5909) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της ’’Αίτησης επι-
στροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από υποκείμενο 
στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε έδαφος της 
Ε.Ε.’’ - Έντυπο 015 - Φ.Π.Α.».

13. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31.7.2014 
(Β΄ 2153) απόφαση με θέμα «Μεταβίβαση εξουσιοδό-
τησης υπογραφής ’’Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δη-
μοσίων Εσόδων’’ στους Προϊσταμένους Γενικών Διευ-
θύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και 
Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυ-

τοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσί-
ας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών 
Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων», 
όπως ισχύει.

14. Την υπό στοιχεία Α 1015/22.01.2020 (Β΄ 388) από-
φαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1095860/5660/0016/
15-10-2001 (Β΄1416) απόφασης του Υπουργού Οικονο-
μικών ’’Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων που 
έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα’’»,

15. Την ανάγκη τροποποίησης και επικαιροποίησης της 
ΠΟΛ 1003/2010 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι-
κών μετά την έκδοση της υπό στοιχεία Α. 1015/22.1.2020 
(Β΄ 388) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1. Το άρθρο 13 της ΠΟΛ 1003/2010 τροποποιείται και 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρμόδια Αρχή στην Ελλάδα για την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης ορίζεται η κατωτέρω:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4, Αθήνα 
Ταχ. Κώδικας: 106 72
Τηλέφωνα: (+30) 210-3644960 και 990
Fax: (+30) 210-3645413
e-mail: vatrefunds@aade.gr »
2. Όπου στο σώμα της ΠΟΛ 1003/2010 A.Y.O. αναφέρε-

ται η φράση «14η Διεύθυνση ΦΠΑ» ή «Διεύθυνση ΦΠΑ» 
αυτή αντικαθίσταται με τη φράση «Διεύθυνση Εφαρμο-
γής Έμμεσης Φορολογίας».

3. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του 
άρθρου 15 της ΠΟΛ 1003/2010 Α.Υ.Ο., αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Οι αποφάσεις με τις οποίες απορρίπτονται ολικά ή 
μερικά οι αιτήσεις, κοινοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
(ν. 4174/2013). Μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά των 
αποφάσεων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως 
ισχύει.»

4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 της ΠΟΛ 
1003/2010, αντικαθίσταται το έβδομο εδάφιο «Η τα-
κτοποίηση των επιστροφών του φόρου, ως αφαιρετικό 
των εσόδων γίνεται από τις ΔΟΥ τακτοποίησης στους 
αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς εσόδων (ΚΑΕ)» με το 
εδάφιο: «Η τακτοποίηση των επιστροφών του φόρου, 
ως αφαιρετικό των εσόδων γίνεται από τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. 
Αθηνών στους αντίστοιχους Αναλυτικούς Λογαριασμούς 
Εσόδων (Α.Λ.Ε.). Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμει-
ακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους ενημερώνει εγγράφως τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών 
για τα προς τακτοποίηση ποσά».

5. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 15 της ΠΟΛ 
1003/2010, τα τελευταία εδάφια «Ο τίτλος βεβαίωσης 
συντάσσεται από την 14η Διεύθυνση ΦΠΑ. Αρμόδια Υπη-
ρεσία για την είσπραξη των εν λόγω ποσών ορίζεται η 
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Δ.Ο.Υ Α΄ Αθηνών» αντικαθίσταται με το εδάφιο: «Αρμό-
δια Υπηρεσία για την βεβαίωση και την είσπραξη των εν 
λόγω ποσών ορίζεται η Δ.Ο.Υ Α΄ Αθηνών».

6. Όπου στο σώμα της ΠΟΛ 1003/2010 A.Y.O. αναφέ-
ρεται η φράση «24η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους», αυτή αντικαθίσταται με τη φράση «Διεύ-
θυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

7. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 16 της ΠΟΛ 
1003/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν και για αιτήσεις 
επιστροφής από υποκείμενο στον φόρο με εγκατάσταση 
σε έδαφος εκτός της Ε.Ε. (Τρίτη χώρα). Προϋπόθεση για 
την επιστροφή του φόρου είναι η χορήγηση ανάλογων 
πλεονεκτημάτων στον Φ.Π.Α. από  τις τρίτες χώρες σε 
υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα. Η υποβολή της αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. από 

υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος 
σε κράτος μέλος της Ε.Ε., γίνεται χειρόγραφα. Ο τύπος 
και το περιεχόμενο της αίτησης ορίζεται στην ΠΟΛ 
1230/14.12.2018 (Έντυπο 015 - Φ.Π.Α.)».

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Για την τακτοποίηση των επιστροφών του φόρου που 
έχουν πραγματοποιηθεί από την 2α Ιανουαρίου του 
έτους 2020 έως και τη δημοσίευση της παρούσας, αρ-
μόδια ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02043980610200004*




