
 

 

 Αθήνα, 14/7/2014 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ και ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) 
ΤΜΗΜΑ: Β΄ 
 
Ταχ. ∆/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ 
 
ΠΟΛ 1176/2014 
 
Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.∆.Ε. ΠΟΛ.1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) 
«Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», 
όπως ισχύει. 
 
H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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΄/31.12.2013). 
2. Την ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄/31.1.2014),απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του Γενικού 
Γραµµα τέα ∆ηµοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄/19.3.2014) και 
ΠΟΛ.1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄/22.5.2014). 
3. Την ανάγκη παροχής του κατάλληλου χρόνου για την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του πρώτου και δεύτερου τριµήνου 
του ηµερολογιακού έτους 2014.  
4. Ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 
 
Με την παρούσα τροποποιούµε την απόφαση Γ.Γ.∆.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 
179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση 
πληροφοριών», όπως ισχύει µετά την τροποποίηση της από τις αποφάσεις του 
Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄) και 
ΠΟΛ.1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄), ως ακολούθως:  
 
1. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 η λέξη «µηνιαίως» 
αντικαθίσταται από τη λέξη «τριµηνιαίως» και η φράση «από το µήνα που αφορούν» 
αντικαθίσταται από τη φράση «από το τρίµηνο που αφορούν».  
 
2. Η υποπερίπτωση βα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«βα) διπλογραφικά βιβλία, τριµηνιαίως, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από το 
τρίµηνο που αφορούν».  
 



 

 

 3. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 καταργείται. 
 
4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου και δεύτερου τριµήνου του ηµερολογιακού 
έτους 2014, υποβάλλονται µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου 2014».  
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 
Η Γενική Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪ ∆ΟΥ 


