
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Α.1158 
Καθορισμός και επικαιροποίηση τύπου και περι-

εχομένου εντύπων της Φορολογικής Διοίκησης. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6, 10, 11 και 54Α του Κώδικα Φορολο-

γικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206),
β) της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),
γ) του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, 

Α’ 248),
δ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του 

ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και 
ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και 
του άρθρου 41 αυτού,

ε) του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α’ 40),

στ) του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση 
της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθ-
μίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίαν-
ση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, 
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης» (Α’ 180),

ζ) του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 «Μέτρα για 
την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής 
οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α’ 65),

η) των άρθρων 53, 54, 55 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 94),

θ) του άρθρου 8 του ν. 2515/1997 «Άσκηση επαγγέλ-
ματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορ-
κωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις (Α’ 154),

ι) των άρθρων 17-31 του ν. 1676/1986 «Καθορισμός 
των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και 
ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α’ 204),

ια) των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 79 και της παρ. 2 του 
άρθρου 92 του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο 
για τη διαχείριση αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδη-
γιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για 
την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί απο-
βλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών 
και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης 
του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για 
τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργει-
ακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 129), κα-
θώς και της παρ. 1 του άρθρου 93 του ίδιου νόμου, με 
το οποίο καταργείται ο ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτι-
κής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 179) πλην του 
άρθρου 26,

ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 «Περί 
τίτλων κυριότητος, ταξινόμησεως, αδειών κυκλοφορίας 
και φορολογίας αυτοκινήτων» (Α’ 82),

ιγ) του ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικος Εισπράξεως Δη-
μοσίων εσόδων» (Α’ 90),

ιδ) των άρθρων 81 έως και 86 του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-
μάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό», 
(Α’ 143),

ιε) των άρθρων 15 και 17 του ν. 3091/2002 «Απλου-
στεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος 
και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 330).

ιστ) των άρθρων 1 έως και 8 του ν. 4223/2013 «Ενι-
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 287).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

7 Νοεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5703

57997




