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Θέµα: «Παραλαβή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση 
πληροφοριών (ΜΥΦ) σύµφωνα µε το Ν.4446/2016». 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4446/2016 «Φορολογούµενοι, οι 
οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, 
µπορούν από τη δηµοσίευση του παρόντος, µέχρι και τις 31/05/2017 να υποβάλουν 
αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή µηδενικές δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν 
προκύπτει φόρος για καταβολή, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσµία για την υποβολή 
της αρχικής δήλωσης είχε λήξει µέχρι τις 30/09/2016». 
 
Η παραπάνω ρύθµιση καταλαµβάνει και την υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης 
πληροφοριακού χαρακτήρα. 
 
Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1009/19.1.2017, η ρύθµιση αυτή, καταλαµβάνει και τις 
καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών και προµηθευτών, της παραγράφου 3 
του άρθρου 14 του Κ.Φ.∆., που υποβάλλονται µε βάση την Α.Γ.Γ.∆.Ε. 
ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει και αφορούν τα ηµερολογιακά έτη 2014 και 2015. 
 
∆εδοµένου ότι η υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων πραγµατοποιείται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά, µέσω Taxisnet, και δεν υποστηρίζεται µηχανογραφικά η 
καταχώρηση αυτών στην εφαρµογή ΚΒΣ-Taxis, προκειµένου να υλοποιηθεί η 
διαδικασία που προβλέπεται από την ΠΟΛ.1009/19.1.2017, ακολουθούνται τα 
παρακάτω βήµατα: 
 
1. Αρχικά υποβάλλεται η σχετική κατάσταση, η οποία λαµβάνει αριθµό και 
ηµεροµηνία υποβολής στο Taxisnet. 
 



2. Εφόσον έχει γίνει αποδεκτή η υποβολή της κατάστασης, στη συνέχεια προσέρχεται 
ο φορολογούµενος στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. µε γνωστοποίηση, όπου δηλώνονται τα 
εξής: 
α) ο αύξων αριθµός καταχώρησης (αριθµός υποβολής Taxisnet), ο οποίος είναι και ο 
αριθµός της δήλωσης.  
β) η ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης,  
γ) το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του φορολογουµένου,  
δ) ο Α.Φ.Μ του φορολογουµένου. 
ε) η περίοδος και το έτος που αφορά η υποβληθείσα δήλωση. 
στ) η φράση ότι «η δήλωση υποβλήθηκε βάσει των διατάξεων των άρθρων 57 έως 
και 61 του ν. 4446/2016» και στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης ατοµικών 
επιχειρήσεων αναγράφεται επιπλέον από τον υπόχρεο και ότι «∆εν εµπίπτω στις 
εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του ν. 4446/2016». 
 
3. Η ανωτέρω γνωστοποίηση καταχωρείται στην εφαρµογή ΚΒΣ-taxis, στην οθόνη 
«Αιτήσεις/Γνωστοποιήσεις-Αποφάσεις/Εγκρίσεις» επιλέγοντας τον κωδικό 
γνωστοποίησης 300 «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων 
Ετών ν. 4446/2016».  
 

 
  
Έπειτα από την καταχώρηση, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης αποδεικτικού 
υποβολής. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
 



Η ανωτέρω καταχώρηση στην εφαρµογή ΚΒΣ-Taxis, δεν υποκαθιστά την υποχρέωση 
καταχώρησης στα οικεία βιβλία µεταγραφής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
απόφαση ∆ιοικητή Α.Α.∆.Ε. ΠΟΛ.1006/16.1.2017. 
 
Η ανωτέρω καταχώρηση στην εφαρµογή ΚΒΣ-Taxis, περιλαµβάνει και καταστάσεις 
που έχουν ήδη υποβληθεί από την έναρξη εφαρµογής του ν. 4446/2016 έως σήµερα. 
 
Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία. 
 
 
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ 


