
 

 

ΠΟΛ.1217/2018  

Τροποποίηζη ηης απόθαζης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή 

καηαζηάζεων θορολογικών ζηοιχείων, για διαζηαύρωζη πληροθοριών», όπως 

ιζχύει  

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

  

Έρνληαο ππόςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

α) ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4174/2013 (170 Α΄), όπσο ηζρύεη. 

β) ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ «ύζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ» ηνπ λ. 

4389/2016 (Α΄ 94) θαη εηδηθόηεξα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2, ηνπ άξζξνπ 7, ησλ παξ. 1 

θαη 5 ηνπ άξζξνπ 14 θαη ηνπ άξζξνπ 41 απηνύ, 

γ) ηεο απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ ΠΟΛ.1022/7.1.2014 

(179 Β΄), όπσο ηζρύεη. 

δ) ηεο αξηζκ. Γ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΔΞ 2017 (Β' 968) απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ «Οξγαληζκόο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)», όπσο ηζρύεη. 

 

2. Σελ αξηζκ. Γ6Α 1015213 ΔΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 θαη Β΄ 372) απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Μεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ», όπσο ζπκπιεξώζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ α' ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 

4389/2016. 

 

3. Σελ αξηζκ. 1 ηεο 20.01.2016 (Τ.Ο.Γ.Γ. 18) πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 

«Δπηινγή θαη δηνξηζκόο Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 

Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ», ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016. 

 

4. Σελ αξηζκ. 39/3/30.11.2017 απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (ΦΔΚ 689 Τ.Ο.Γ.Γ./20-12-2017) «Αλαλέσζε ηεο ζεηείαο 

ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.». 

 

5. Σελ αλάγθε δηελέξγεηαο δηαζηαπξσηηθώλ ειέγρσλ, γηα ηελ πάηαμε ηεο 

θνξνδηαθπγήο. 

 

6. Σελ αλάγθε δηεπθόιπλζεο ησλ θνξνινγνύκελσλ σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ηεο 

ππνρξέσζεο ππνβνιήο θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα δηαζηαύξσζε 

πιεξνθνξηώλ, δεδνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδεη ε ειεθηξνληθή εθαξκνγή 

θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ θαηαζηάζεσλ απηώλ. 

 

7. Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε 



ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

(Α.Α.Γ.Δ.),  

 

αποφασίζουμε: 
 

Σξνπνπνηνύκε ηελ απόθαζε Γ.Γ.Γ.Δ. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (179 Β΄) «Τπνβνιή 

θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, γηα δηαζηαύξσζε πιεξνθνξηώλ», όπσο ηζρύεη, 

σο αθνινύζσο: 

 

1. Οη πεξηπηώζεηο α΄, β΄ θαη γ΄ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«α) από ηνπο εθδόηεο εηεζίσο, αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο ησλ ηεξνύκελσλ βηβιίσλ 

ηνπο (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά) ή ηεο απαιιαγήο ηνπο από ηελ ηήξεζε απηώλ, 

θαζώο θαη ηεο ππνρξέσζεο ή κε ππνβνιήο πεξηνδηθώλ δειώζεσλ Φ.Π.Α. θαη ην 

αξγόηεξν κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο από ην εκεξνινγηαθό έηνο πνπ 

αθνξνύλ, 

β) από ηνπο ιήπηεο, ππόρξενπο ππνβνιήο πεξηνδηθώλ δειώζεσλ Φ.Π.Α., πνπ ηεξνύλ 

είηε δηπινγξαθηθά είηε απινγξαθηθά βηβιία, εηεζίσο θαη ην αξγόηεξν κέρξη ην ηέινο 

Μαξηίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο από ην εκεξνινγηαθό έηνο πνπ αθνξνύλ, 

γ) από ηνπο ιήπηεο, κε ππόρξενπο ππνβνιήο πεξηνδηθώλ δειώζεσλ Φ.Π.Α., ην 

δεκόζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ., θαζώο θαη ηνπο αγξόηεο, θπζηθά πξόζσπα πνπ εληάζζνληαη 

είηε ζην θαλνληθό θαζεζηώο Φ.Π.Α., νη νπνίνη όκσο δελ αζθνύλ άιιε δξαζηεξηόηεηα 

γηα ηελ νπνία ππνρξενύληαη ζε ηήξεζε βηβιίσλ, είηε ζην εηδηθό θαζεζηώο Φ.Π.Α., 

εηεζίσο θαη ην αξγόηεξν κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο από ην 

εκεξνινγηαθό έηνο πνπ αθνξνύλ». 

 

2. Πξνζηίζεηαη παξ. 4 ζην άξζξν 4 σο εμήο: 

«4. Θεσξείηαη σο γηα δήισζε, ε ππνβνιή ησλ ηξνπνπνηεηηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη εληόο ηεο ίδηαο εκεξνινγηαθήο εκέξαο θαη αθνξνύλ ην ίδην 

εκεξνινγηαθό έηνο, αλεμαξηήησο ηνπ πιήζνπο ησλ ππνβιεζεηζώλ ηξνπνπνηεηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ εληόο ηεο ίδηαο εκέξαο, θαζώο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ ηξνπνπνηνύκελσλ 

ζηνηρείσλ ζε θάζε κηα από ηηο θαηαζηάζεηο απηέο». 

 

Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

  

Αζήλα, 29 Ννεκβξίνπ 2018 

 

Ο Γηνηθεηήο 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

 


