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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) Των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, όπως 

ισχύουν. 

β) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 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) Της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1022/2014 

(179 Β΄), όπως ισχύει. 

δ) Της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 

 

 

2. Την αριθμ. 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, όπως ισχύουν και τις αποφάσεις αριθμ. 

39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και 

αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών 

με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων». 

 

 

 

3. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των 

φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής 

καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών του 
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ημερολογιακού έτους 2019, δεδομένων των μέτρων που λαμβάνονται για την 

αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, που είχαν ως αποτέλε- 

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

καταστάσεων φορολογικών στοιχεί- ων, για διασταύρωση πληροφοριών», 

όπως ισχύει, ως ακολούθως: 

 

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο, ως 

εξής: « Για το ημερολογιακό έτος 2019, η υποβολή των καταστάσεων των 

ως άνω περιπτώσεων θεωρείται εμπρόθεσμη μέχρι και την 30/06/2020». 

 

 

 

2. Στο τέλος του άρθρου 6 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Εξαιρετικά 

για το ημερολογιακό έτος 2019, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα 

υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, θεωρείται εμπρόθεσμη τροποποιητική 

δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι 31/07/2020». 

 

 

 

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

 

 

 

 

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

Γεώργιος Πιτσιλής 


