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ΘΕΜΑ: Υποβολή ζςνοπηικού πίνακα πληποθοπιών ηος θακέλος ηεκμηπίωζηρ 

ηιμών ενδοομιλικών ζςναλλαγών ζε πεπίπηωζη μεηαζσημαηιζμού επισειπήζεων 

ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος ν.2166/1993.  

Με αθνξκή πιήζνο γξαπηώλ θαη πξνθνξηθώλ εξωηεκάηωλ, ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί 

ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην ωο άλω ζέκα, δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο:  

1. ύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, ν ζπλνπηηθόο πίλαθαο πιεξνθνξηώλ ηνπ 

θαθέινπ ηεθκεξίωζεο ηηκώλ ελδννκηιηθώλ ζπλαιιαγώλ ππνβάιιεηαη κόλν ειεθηξνληθά:  

 κέρξη ην ηέινο ηνπ ηέηαξηνπ κήλα από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

πεξηόδνπ, γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

39Α ηνπ λ.2238/1994 όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ηε παξ.2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

λ.4110/2013 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ λ.4170/2013 θαη 

λ.4182,2013 θαη  

 εληόο «ηεζζάξωλ (4) κελώλ» από ην ηέινο θάζε θνξνινγηθνύ έηνπο, ζύκθωλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ 4174/2013 γηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ 

από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά.  

2. Γηα λα είλαη δπλαηή ε ππνβνιή ηνπ ζπλνπηηθνύ πίλαθα πιεξνθνξηώλ πξέπεη,:  

 λα έρεη ιήμεη ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο,  

 ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ λα εκθαλίδεηαη ζην ππνζύζηεκα 

κεηξώνπ Taxis θαη  

 λα είλαη ε ηδία κε απηή πνπ θαηαρωξείηαη ζην ζπλνπηηθό πίλαθα πιεξνθνξηώλ.  

3. Οη επηρεηξήζεηο πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2166/1993, 

ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ θαηά ην ρξόλν νινθιήξωζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπο, 

κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη, δήιωζε έλαξμεο, κεηαβνιήο ή δηαθνπήο 

εξγαζηώλ, κε εκεξνκελία έλαξμεο, κεηαβνιήο ή δηαθνπήο εξγαζηώλ αληίζηνηρα, ηελ 

εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ Ιζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ.  



4. Δπεηδή, ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνύλ ηερληθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ 

ζπλνπηηθνύ πίλαθα πιεξνθνξηώλ, ζηηο πεξηπηώζεηο κεηαζρεκαηηζκώλ πνπ επηθέξνπλ 

αιιαγή ιήμεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη νη νπνίνη νινθιεξώλνληαη κεηά ηε πάξνδν 

ηεζζάξωλ κελώλ από ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ, 

γίλεηαη δεθηό όηη, αλ ν ζπλνπηηθόο πίλαθαο πιεξνθνξηώλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά εληόο 

δέθα (10) εκεξώλ από ηε ιήμε ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο γηα ηε δήιωζε κεηαβνιήο 

ή δηαθνπήο ιόγω ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ, δελ ζα επηβάιινληαη πξόζηηκα εθπξόζεζκεο 

ππνβνιήο.  
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