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ΠΟΛ 1077  
 
Θέµα : Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νοµικών προσώπων και οργανώσεων σύµφωνα 
µε τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από 
τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄), την παρ. 9 του 
άρθρου 21 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄) και την παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄). 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
 
α) Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και µετονοµασία του σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας». 
 
β) Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α΄) «∆ιορισµός Υπουργών και 
Υφυπουργών». 
 
γ) Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισµός και Ανακατανοµή 
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων». 
 
δ) Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. όπως ισχύουν 
µετά τις τροποποιήσεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 



 

 

 (ΦΕΚ 58 Α΄), της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄) και 
της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152Α΄). 
 
ε) Την ανάγκη διευκόλυνσης των διασταυρώσεων που διενεργεί το Υπουργείο για την 
πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συµµόρφωσης. 
 
στ) Την αριθµ. Υ 25/6.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη και 
Παντελή Οικονόµου», η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2792/8.12.2011. 
 
ζ) Ότι από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
Για το είδος των υποβαλλόµενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο 
υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέµα ορίζουµε τα ακόλουθα: 
 
Άρθρο 1 
Έκταση εφαρµογής 
 
Τα πιστωτικά ιδρύµατα, συµπεριλαµβανοµένων και των υποκαταστηµάτων 
αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων, τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, οι φορείς 
εκκαθάρισης συναλλαγών µε χρήση καρτών πληρωµών και τα ιδρύµατα πληρωµών 
που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Χρηµατιστήρια ΑΕ, τα ιδιωτικά 
θεραπευτήρια, τα δηµόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταµείων ασφάλισης, οι 
επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, τα ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, οι 
εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 
και οι εταιρείες ύδρευσης, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραµµατεία 
Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµικών αρχεία µε 
στοιχεία οικονοµικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, κατ’ εφαρµογή των 
παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 
 
Άρθρο 2 
Υποχρεώσεις των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών ΑΕ και των επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης 
 
2.1. Τα πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, καθώς και τα ιδρύµατα πληρωµών 
διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών στοιχεία που αφορούν σε: 
 
α) δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, 
 
β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασµών, ενεργών ή µη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. 
 
γ) κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου 
καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων. 
 
2.2. Αναφορικά µε τα δάνεια προς πελάτες / κατοίκους (ιδιώτες και επιχειρήσεις), 
διαβιβάζονται: 
 



 

 

 α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή 
επίσηµη επωνυµία χρηµατοδοτικού ιδρύµατος, 
 
β) ΑΦΜ του δανειολήπτη, 
 
γ) Α∆Τ ή αριθµός διαβατηρίου, ηµεροµηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση 
κατοικίας δανειολήπτη, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ. 
 
δ) Το είδος του δανείου, 
• 01=στεγαστικό δάνειο 
• 02=καταναλωτικό δάνειο 
• 03=επιχειρηµατικό δάνειο 
 
ε) Ηµεροµηνία χορήγησης του δανείου, 
 
στ) Νόµισµα τήρησης του δανείου, σε ISO code 4217, 
 
ζ) Υπόλοιπο δανείου στην αρχή της περιόδου του έτους αναφοράς, 
 
η) Υπόλοιπο δανείου στο τέλος της περιόδου του έτους αναφοράς, 
 
θ) Σύνολο χρεώσεων που επιβαρύνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος 
αναφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων, 
 
ι) Σύνολο πιστώσεων που µειώνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς, 
 
ια) Ένδειξη επιδότησης δανείων 
• Ν=ΝΑΙ 
• Ο=ΟΧΙ 
 
ιβ) Ένδειξη δανείου α΄ κατοικίας 
 
2.3. Αναφορικά µε τα υπόλοιπα των λογαριασµών, ενεργών ή µη, που άνοιξαν ή 
χρησιµοποιούνται ή έκλεισαν διαβιβάζονται: 
 
α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή 
επίσηµη επωνυµία ιδρύµατος πληρωµών, 
 
β) Ονοµατεπώνυµο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασµού, 
 
γ) Αριθµός λογαριασµού, 
 
δ) Υπόλοιπο λογαριασµού, 
 
ε) Κωδικός νοµίσµατος, σε ISO code 4217, 
 
στ) Ηµεροµηνία αναφοράς. 
 
2.4. Αναφορικά µε τις κινήσεις των λογαριασµών, ενεργών ή µη, που άνοιξαν ή 
χρησιµοποιούνται ή έκλεισαν διαβιβάζονται: 



 

 

  
α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή 
επίσηµη επωνυµία ιδρύµατος πληρωµών, 
 
β) Ονοµατεπώνυµο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασµού, 
 
γ) Αριθµός λογαριασµού, 
 
δ) Ηµεροµηνία συναλλαγής, 
 
ε) Ονοµατεπώνυµο τρίτου, σε σχέση µε το δικαιούχο και τους συνδικαιούχους του 
λογαριασµού, πληρωτή ή δικαιούχου, 
 
στ) ΑΦΜ τρίτου, σε σχέση µε το δικαιούχο και τους συνδικαιούχους του 
λογαριασµού, πληρωτή ή δικαιούχου (εφόσον υπάρχει η σχετική πληροφορία), 
 
ζ) Κωδικός νοµίσµατος, σε ISO code 4217, 
 
η) Ποσό συναλλαγής. 
 
2.5. Αναφορικά µε κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και 
είσπραξης του φόρου καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των 
διασταυρώσεων διαβιβάζονται: 
 
α) Ύπαρξη επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αµοιβαία 
κεφάλαια, µετοχές, παράγωγα, οµόλογα, προϊόντα εφάπαξ καταβολής, επενδύσεις σε 
χρυσό ή ασήµι κ.λ.π.), 
 
β) Κίνηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αµοιβαία 
κεφάλαια, µετοχές, παράγωγα, οµόλογα κ.λ.π.), 
 
γ) Ύπαρξη θυρίδων, 
 
δ) Αγορά χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού. 
 
Άρθρο 3 
Υποχρεώσεις των ιδιωτικών θεραπευτηρίων 
 
Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών 
κατάσταση µε τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
α) ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε την πράξη, 
 
β) ένδειξη έµµισθου (1) ή συνεργαζόµενου (2) ιατρού, 
 
γ) ηµεροµηνία εκτελεσθείσης πράξης, 
 
δ) κωδικό πράξης, σύµφωνα µε την Κωδικοποίηση Νόσων – ∆ιαγνώσεων (ICD −10)/ 
ιατρικών πράξεων. 
 



 

 

 Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις των δηµοσίων θεραπευτηρίων και κλινικών των ταµείων 
ασφάλισης. 
 
Τα δηµόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταµείων ασφάλισης διαβιβάζουν στη 
Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών κατάσταση µε τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
α) ΑΦΜ συνεργαζόµενου (µη έµµισθου) ιατρού που εκτέλεσε την πράξη, 
 
β) ηµεροµηνία εκτελεσθείσης πράξης, 
 
γ) κωδικό πράξης, σύµφωνα µε την Κωδικοποίηση Νόσων – ∆ιαγνώσεων (ICD −10)/ 
ιατρικών πράξεων. 
 
Άρθρο 5 
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης 
 
5.1. Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου 
Οικονοµικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόµενο των βεβαιώσεων που 
χορηγούν στους πελάτες τους για να τύχουν της ωφέλειας της µείωσης φόρου που 
προβλέπεται από την περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 
2238/1994, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του 
3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄). 
 
5.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα: 
 
α) ΑΦΜ υπόχρεου, 
 
β) Αριθµός συµβολαίου, 
 
γ) Ποσό ασφαλίστρων που κατέβαλε ο υπόχρεος, 
 
δ) Ηµερολογιακό έτος είσπραξης. 
 
Άρθρο 6 
Υποχρεώσεις ταµείων ασφάλισης 
 
6.1. Τα ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του 
Υπουργείου Οικονοµικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόµενο των βεβαιώσεων 
που χορηγούν στους ασφαλισµένους τους για τις υποχρεωτικές τους εισφορές σε 
αυτά, καθώς και για τις προαιρετικές τους εισφορές, εφόσον τα ταµεία έχουν 
συσταθεί µε νόµο, σύµφωνα µε την υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 
του Ν. 2238/1994. 
 
6.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα: 
 
α) ΑΦΜ υπόχρεου ασφαλισµένου, 
 
β) Ποσό εισφορών που κατέβαλε ο υπόχρεος ή ο εργοδότης του υπέρ αυτού, 
 



 

 

 γ) Ηµερολογιακό έτος είσπραξης, 
 
δ) ΑΜΚΑ υπόχρεου ασφαλισµένου. 
 
Άρθρο 7 
Υποχρεώσεις εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
 
7.1. Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του 
Υπουργείου Οικονοµικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία τελών σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας των συνδροµητών τους. Στο τηλεπικοινωνιακό κόστος 
συµπεριλαµβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο µέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, 
είτε αυτή γίνεται µέσω συµβολαίου, είτε µέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν 
υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ 
τρίτων. 
 
7.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα: 
 
α) ΑΦΜ υπόχρεου συνδροµητή (ή αριθµός αστυνοµικής ταυτότητας εφόσον 
στερείται ΑΦΜ), 
 
β) Ποσό ετήσιου τηλεπικοινωνιακού κόστους (καθαρή αξία λογαριασµού), 
 
γ) Ηµερολογιακό έτος αναφοράς. 
 
7.3. Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονοµικών δύναται, κατόπιν εγγράφου αιτήµατος της 
Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική 
∆ιεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, να ζητεί και να λαµβάνει τα 
παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριµένους Α.Φ.Μ. ή συγκεκριµένους αριθµούς 
παροχής, είτε για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα και είτε για συγκεκριµένα όρια 
ετήσιας τηλεπικοινωνιακής δαπάνης. 
 
Άρθρο 8 
Υποχρεώσεις παρόχων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας 
 
8.1 Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του 
Υπουργείου Οικονοµικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατανάλωσης και 
κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των συνδροµητών τους. Στο ετήσιο κόστος ηλεκτρικής 
ενέργειας δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές 
επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. 
 
8.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα: 
 
α) Αριθµός Παροχής, 
 
β) ΑΦΜ συνδροµητή (ή αριθµός αστυνοµικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ)), 
 
γ) Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος σε κιλοβατώρες (KWh), 
 
δ) Κόστος ηλεκτρικού ρεύµατος (καθαρή αξία λογαριασµού), 



 

 

  
ε) Περίοδος αναφοράς. 
 
8.3. Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονοµικών δύναται, κατόπιν εγγράφου αιτήµατος της 
Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική 
∆ιεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, να ζητεί και να λαµβάνει τα 
παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριµένους Α.Φ.Μ. ή συγκεκριµένους αριθµούς 
παροχής, είτε για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα και είτε για συγκεκριµένα όρια 
ετήσιας δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Άρθρο 9 
Υποχρεώσεις εταιρειών ύδρευσης 
 
9.1 Οι εταιρείες ύδρευσης διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών, 
σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατανάλωσης και κόστος νερού των 
συνδροµητών τους. Στο ετήσιο κόστος ύδρευσης δεν υπολογίζονται οι φορολογικές 
επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. 
 
9.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα: 
 
α) Αριθµός Παροχής, 
 
β) ΑΦΜ συνδροµητή (ή αριθµός αστυνοµικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ), 
 
γ) Κατανάλωση νερού σε κυβικά µέτρα (m³), 
 
δ) Κόστος νερού (καθαρή αξία λογαριασµού), 
 
ε) Περίοδος αναφοράς. 
 
9.3. Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονοµικών δύναται, κατόπιν εγγράφου αιτήµατος της 
Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική 
∆ιεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, να ζητεί και να λαµβάνει τα 
παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριµένους Α.Φ.Μ. ή συγκεκριµένους αριθµούς 
παροχής, είτε για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα και είτε για συγκεκριµένα όρια 
ετήσιας δαπάνης ύδρευσης. 
 
Άρθρο 10 
Συναλλαγές πιστωτικών καρτών εκδοτών εκτός Ελλάδος 
 
10.1 Οι φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρισης συναλλαγών µε χρήση καρτών 
πληρωµών (πιστωτικών ή χρεωστικών) διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου 
Οικονοµικών στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές καρτών πληρωµών που έχουν 
εκδοθεί στην αλλοδαπή από πιστωτικό ίδρυµα µε έδρα εκτός Ελλάδας. 
 
10.2 Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι: 
 
(α) Αριθµός Κάρτας 
 
(β) Ηµεροµηνία συναλλαγής 



 

 

  
(γ) Αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ για την περίοδο αναφοράς, βάσει της 
ηµεροµηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής. 
 
(δ) ΑΦΜ επιχείρησης (φορέα) 
 
(ε) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή 
επίσηµη επωνυµία χρηµατοδοτικού ιδρύµατος/ ιδρύµατος πληρωµών. 
 
Στην αξία των συναλλαγών του στοιχείου (γ) αφαιρούνται τα ποσά των επιστροφών / 
ακυρώσεων από τα ποσά των αγορών (net balance). Στην αξία των συναλλαγών 
καταγράφεται το σύνολο του ποσού της αγοράς σε περιπτώσεις δόσεων (και όχι το 
ποσό της δόσης). 
 
Άρθρο 11 
Τρόπος διαβίβασης στοιχείων 
 
Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη Γ.Γ.Π.Σ. µέσω ασφαλούς 
συστήµατος µεταφόρτωσης αρχείου µε τη χρήση διαδικτύου. Οι προδιαγραφές του 
αρχείου, ο τρόπος διαβίβασης και το χρονοδιάγραµµα διαβίβασης αρχείων, θα 
αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστο− σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. 
 
Άρθρο 12 
Χρόνος διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων 
 
12.1. Η διαβίβαση των στοιχείων των περιπτώσεων του άρθρου 2 γίνεται κατόπιν 
αιτήµατος της Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονοµικών σε συνεργασία µε τη Γενική 
∆ιεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική ∆ιεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων 
Εσόδων. Στο αίτηµα αυτό θα ορίζεται σαφώς το χρονικό διάστηµα στο οποίο θα 
αφορούν τα ζητούµενα στοιχεία, ο µορφότυπος αυτών όπου δεν προβλέπεται, καθώς 
και η προθεσµία διαβίβασής τους στη Γ.Γ.Π.Σ.. 
 
12.2. Η συχνότητα διαβίβασης όλων των λοιπών στοιχείων είναι ετήσια και ως 
καταληκτική ηµεροµηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόµενου έτους του έτους 
αναφοράς. 
 
12.3. Οι φορείς διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ., στη µορφή µε 
την οποία τα αποστέλλουν, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δεκαπέντε εργάσιµων 
ηµερών. 
 
12.4. Η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών θα διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για 
χρονικό διάστηµα έξι ετών. 
 
Άρθρο 13 
Κυρώσεις µη διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων 
 
Σε περίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρµόζονται µε απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 4 του Ν.2523/1997, έτσι όπως ισχύουν µετά την εφαρµογή των διατάξεων της 
παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄). 



 

 

  
Άρθρο 14 
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2011 
 
Στο άρθρο 2, παράγραφος 2.4 της ΠΟΛ.1177/23.8.2011 απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών αντικαθίστανται οι λέξεις της παρένθεσης «εσωτερικού και 
εξωτερικού» από τις λέξεις «ξενόγλωσσες σε ευρώ ή τρίτο νόµισµα και 
ελληνόγλωσσες σε ευρώ, οι οποίες έχουν εισπραχθεί στο εξωτερικό». 
 
Άρθρο 15 
Έναρξη ισχύος 
 
15.1. Η παρούσα ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2011 και εφεξής, εκτός των 
στοιχείων των περιπτώσεων των άρθρων 2 και 10 της παρούσης, τα οποία δύναται να 
αφορούν χρήσεις από το 2010 και εφεξής. 
 
15.2 Η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων των άρθρων 3 έως και 10 θα γίνει 
έως την 20η του 6ου µήνα από την υπογραφή της παρούσης. Ειδικά για τα στοιχεία 
του άρθρου 10, η αποστολή αυτή θα αφορά τα έτη 2010 έως και 2011, ενώ για τα 
στοιχεία των άρθρων 3 έως και 9 θα αφορά µόνο το έτος 2011. 
 
Άρθρο 16 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  


