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Θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή 

καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως 

ισχύει.» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις: 

α) 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 (287 Α΄) , όπως 

ισχύει. 

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 

(Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 

αυτού. 

γ) Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (179 Β΄), 

όπως ισχύει.  

http://www.aade.gr/


 

 

 δ) της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει 

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016. 

3. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή 

και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016. 

4. Την ανάγκη διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων, για την πάταξη της φοροδιαφυγής.  

5. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων ως 

προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, 

δεδομένων των πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή της 

υποχρέωσης αυτής και του όγκου εργασίας που απαιτείται, σε συνδυασμό με τις λοιπές 

φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς και το γεγονός ότι η υποχρέωση αυτή δε συνδέεται με 

την καταβολή φόρου. 

6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού. 

Αποφασίζουμε 

 Τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή 

καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως 

ακολούθως: 

 1. Στα δυο προτελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 οι λέξεις «που 

αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα» αντικαθίστανται με τις λέξεις «που 

αφορούν το ημερολογιακό έτος 2016» και στο τέλος της παραγράφου αυτής προστίθεται 

νέο εδάφιο ως εξής:  

 «Οι καταστάσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α’, β’, γ’ και δ’ που αφορούν τα 

ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου 

έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.». 



 

 

  2. Στο προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 οι λέξεις «Για τα ημερολογιακά έτη 2016 

και επόμενα» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Για το ημερολογιακό έτος 2016» και στο τέλος 

του άρθρου αυτού προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:  

 «Για τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα 

υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι  

τη 15η Μαΐου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.»  

 3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

                                                                                     

  

                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                         ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. Εθνικό Τυπογραφείο (στην ηλεκτρονική διεύθυνση ‘’ webmaster.et@et.gr ‘’) για 

 δημοσίευση της απόφασης  
2.   Αποδέκτες πίνακα Β’ 

3. Αποδέκτες πίνακα Γ’ 
4.    Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. 

5. Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ (για ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη)  
 

 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 

1.    Γραφείο κ. Υπουργού 
2.    Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3.   Αποδέκτες πίνακα Η΄   

4.    Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
5.   Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Πίνακας ΙΒ’) 
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