
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20.5.2013 
κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετήσι-
ας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε 
εφαρμογή του ν. 3877/ 2010 (Α΄ 160), τρόποι κα-
ταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ 
του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφα-
λίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» 
(Β΄ 1239).

2 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/ 
2014 «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοι-
χείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως 
ισχύει (Β΄ 179).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 845/174099 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20.5.2013 

κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-

φίμων με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετή-

σιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, 

σε εφαρμογή του ν. 3877/ 2010 (Α΄ 160), τρό-

ποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφο-

ράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 

Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερό-

τητα» (Β΄ 1239). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ.4 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010 «Σύστη-

μα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηρι-
ότητας» (Α΄ 160).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 ου άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

γ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

δ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ε) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181).

στ) Του ν. 1790/1988 «Οργανισμός Ελληνικών Γεωργι-
κών Ασφαλίσεων κ.λπ.» (Α΄ 134).

ζ) Της υπ’ αρ. 340/18.07.2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο 
Σκυλακάκη (Β΄ 3051).

η) Της υπ’ αρ. 242/14.01.2020 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο 
Σκρέκα (Β΄ 34).

2. Την υπ’ αρ. 50/28.05.2020 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

3. Την υπ’ αρ. 742/144802/03.06.2020 εισήγηση του 
προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφα-
λίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η υπ' αρ. 425/42522/20.5.2013 (Β΄  1239) απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε ,συμπληρώθηκε 
και ισχύει με τις υπ’ αρ. 915/91988/1.8.2013 (Β΄  1957), 
384/52287/17.4.2014 (Β΄  1031), 603/83797/27.6.2014 
(Β΄  1731), 706/96129/6.8.2014 (Β΄  2258), 2042/29553/ 
29.5.2015 (Β΄  1065), 6655/82133/23.7.2015 (Β΄  1572), 
5435/72617/24.6.2016 (Β΄ 1931), 4332/48587/23.5.2017 
(Β΄ 1916), 7852/88393/22.08.2017 (Β΄ 2960), 1117/52284/ 
05.04.2018 (Β΄ 1327), 1441/80504/07.06.2018 (Β΄ 2180), 
2063/108562/03.08.2018 (Β΄  3425), 3139/138938/ 
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12.10.2018 (Β΄4705), 452/79088/12.04.2019 (Β΄  1418), 
1106/125833/31.05.2019 (Β΄ 2296), 1444/204642/ 12.08.2019
(Β΄ 3371), 1604/266804/18.10.2019 (Β΄ 3975), 419/102902/ 
14.4.2020 (Β΄ 1428), 418/102900/14.4.2020 (Β΄ 1621) απο-
φάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται όσον αφορά το 
χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλι-
στικής εισφοράς έτους 2019, σε 30.09.2020.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

    Ι 

   Aριθμ. 1159 (2)
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/ 

2014 (Β΄ 179) «Υποβολή καταστάσεων φορολο-

γικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφορι-

ών», όπως ισχύει. 

 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 ισχύει,
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των 
παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού,

γ) την υπ’ αρ. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (179 Β΄), όπως ισχύει,

δ) της υπ’ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 

(Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

2. Την υπ. 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 δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, τις αποφά-
σεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) του Συμβουλίου 
Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

3. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευ-
κόλυνση των φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών 
στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών του ημερολο-
γιακού έτους 2019, δεδομένων των μέτρων που λαμβά-
νονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης πε-
ριορισμού της διάδοσης του, που είχαν ως αποτέλεσμα να 
απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

4. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 
(Β΄ 179) απόφαση «Υποβολή καταστάσεων φορολογι-
κών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως 
ισχύει, ως ακολούθως:

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
4 αντικαθίσταται ως εξής:

« Για το ημερολογιακό έτος 2019, η υποβολή των κα-
ταστάσεων των ως άνω περιπτώσεων θεωρείται εμπρό-
θεσμη μέχρι και την 06/07/2020».

2. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 τροποποιείται ως 
εξής: «Εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2019, για τη 
διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία 
προμηθευτών θεωρείται εμπρόθεσμη, τροποποιητική 
δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι και μία (1) ημέρα πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ήτοι μέ-
χρι και την 28/07/2020».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027250307200002*




