
 

 

 Αθήνα, 7 Μαρτίου 2014 

(ΦΕΚ Β' 691/19-03-2014) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) 
ΤΜΗΜΑ: Β΄ 
2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Π.Α. (14η) 
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ - Β΄ 

Ταχ. ∆/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Ελ. Φραγκούλη 
Γ. Αναγνωστόπουλος 
Αικ. Καρύδα 
Τηλέφωνο : 210-3610030 /210- 3645615 
FΑΧ : 210-3615052 

ΠΟΛ 1072/2014 

ΘEMA: «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.∆.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 
Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση 
πληροφοριών». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, όπως 
προστέθηκαν µε την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄). 
 
2. Την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1022/7.1.2014 
(ΦΕΚ 179 Β΄). 
 
3. Την ανάγκη παροχής του κατάλληλου χρόνου για την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του ηµερολογιακού έτους 2014, 
καθώς και τον προσδιορισµό των συναλλαγών που εξαιρούνται από την υποχρέωση 
αυτή. 
 
4. Ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού, 
 
αποφασίζουµε: 
 
Με την παρούσα τροποποιούµε − συµπληρώνουµε την απόφαση Γ.Γ.∆.Ε. 
ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, 



 

 

 για διασταύρωση πληροφοριών», ως ακολούθως: 
 
1. Στο άρθρο 1 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: 
 
«γ) Στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων δεν καταχωρούνται οι κατωτέρω 
συναλλαγές: 
 
Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή, ενοίκια ακινήτων 
εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α., πωλήσεις εισιτήριων όλων των 
µεταφορικών µέσων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης 
εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και τα πιστωτικά τιµολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά, συνδροµές 
σε επαγγελµατικές οργανώσεις και επαγγελµατικά επιµελητήρια, συνδροµές και 
δωρεές σε συλλόγους και νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις 
οποίες εκδίδονται µη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης), συναλλαγές που 
αφορούν τόκους ή προµήθειες που χορηγούνται ή λαµβάνονται από τραπεζικά 
ιδρύµατα, πλην προµηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης 
συναλλαγών, συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προµήθειες που καταβάλλονται ή 
λαµβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύµατα από υπόχρεους απεικόνισης 
συναλλαγών, πλην καταβαλλόµενων προµηθειών πιστωτικών καρτών προς τα 
ιδρύµατα αυτά, αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαµβάνεται στη φορολογητέα αξία 
των πωληθέντων αγαθών, έξοδα µισθοδοσίας (µισθοί, ηµεροµίσθια, συντάξεις), 
εισφορές που καταβάλλονται σε Ταµεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.), γραµµάτια 
προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων, µερίσµατα που χορηγούν οι 
δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι δικαστικών επιµελητών κ.λπ. στα µέλη τους, τέλη 
και δικαιώµατα, που εισπράττουν οι άµισθοι υποθηκοφύλακες, για λογαριασµό τους 
και για λογαριασµό τρίτων, ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα, κοινόχρηστες δαπάνες, 
πωλήσεις λαχείων. 
 
Εξαιρετικά, για το ηµερολογιακό έτος 2014, τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις 
ηλεκτρικού ρεύµατος (µόνο ∆.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος µη ιαµατικού και την 
παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δεν συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις 
πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν στην 
κατάσταση προµηθευτών, τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του 
Α.Φ.Μ. του αντισυµβαλλόµενου (εκδότη), στις οποίες, επίσης, δεν καταχωρούνται το 
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.), 
καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται µέσω 
των λογαριασµών της ∆.Ε.Η.». 
 
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, 
υποβάλλονται υποχρεωτικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, ως εξής: 
 
α) από τους εκδότες, µηνιαίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούµενων βιβλίων 
τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών, 
καθώς και της υποχρέωσης ή µη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και το 
αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από το µήνα που αφορούν, 
 
β) από τους λήπτες, υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν: 
 



 

 

 βα) διπλογραφικά βιβλία, µηνιαίως, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από το µήνα 
που αφορούν, 
 
ββ) απλογραφικά βιβλία, τριµηνιαίως, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από το 
τρίµηνο που αφορούν, 
 
γ) από τους λήπτες, µη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., το 
δηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆., καθώς και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που 
εντάσσονται είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όµως δεν ασκούν άλλη 
δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό 
καθεστώς Φ.Π.Α., µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από τη λήξη του εκάστοτε 
ηµερολογιακού έτους. 
 
δ) από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η 
έκδοσή τους προβλέπεται µετά την παρέλευση του πρώτου µήνα του επόµενου 
ηµερολογιακού έτους, µε βάση σχετικές διατάξεις, υποβάλλονται το αργότερο µέχρι 
το τέλος Μαρτίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους, που αφορούν. 
 
Εξαιρετικά, για το ηµερολογιακό έτος 2014, οι καταστάσεις, των ανωτέρω 
περιπτώσεων α΄ και βα΄ υποβάλλονται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα κάθε 
ηµερολογιακού τριµήνου που αφορούν, ανεξάρτητα από την κατηγορία των 
τηρούµενων βιβλίων από τον υπόχρεο ή της απαλλαγής του από την τήρηση αυτών. 
Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου τριµήνου του ηµερολογιακού έτους 2014, 
υποβάλλονται µέχρι το τέλος Μαΐου 2014.» 
 
3. Στο άρθρο 6 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: 
 
«Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προµηθευτών, µπορεί 
να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση µέχρι το τέλος του Μαρτίου του επόµενου 
ηµερολογιακού έτους που αφορούν.» 
 
4. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας 


