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ΠΟΛ 1176/2014 Αθήνα, 14/7/2014 (ΦΕΚ Β' 1909/15-07-2014) 

Θζμα: Τροποποίηςη τησ απόφαςησ Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή 

καταςτάςεων φορολογικών ςτοιχείων, για διαςταύρωςη πληροφοριών», όπωσ ιςχύει. 

H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ των παραγράφων 3 και 4 του άρκρου 14 του Ν. 4174/2013, όπωσ προςτζκθκαν 

με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 42 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Αϋ/31.12.2013). 

2. Σθν ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Βϋ/31.1.2014),απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων 

Εςόδων όπωσ τροποποιικθκε από τισ αποφάςεισ του Γενικοφ Γραμμα τζα Δθμοςίων Εςόδων 

ΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Βϋ/19.3.2014) και ΠΟΛ.1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Βϋ/22.5.2014). 

3. Σθν ανάγκθ παροχισ του κατάλλθλου χρόνου για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ 

καταςτάςεων φορολογικϊν ςτοιχείων του πρϊτου και δεφτερου τριμινου του θμερολογιακοφ 

ζτουσ 2014.  

4. Ότι, από τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του Κρατικοφ 

Προχπολογιςμοφ, 

αποφαςίηουμε: 

Με τθν παροφςα τροποποιοφμε τθν απόφαςθ Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Βϋ) 

«Τποβολι καταςτάςεων φορολογικϊν ςτοιχείων, για διαςταφρωςθ πλθροφοριϊν», όπωσ 

ιςχφει μετά τθν τροποποίθςθ τθσ από τισ αποφάςεισ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων 

ΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Βϋ) και ΠΟΛ.1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Βϋ), ωσ ακολοφκωσ:  

1. τθν περίπτωςθ αϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 θ λζξθ «μθνιαίωσ» αντικακίςταται από 

τθ λζξθ «τριμθνιαίωσ» και θ φράςθ «από το μινα που αφοροφν» αντικακίςταται από τθ φράςθ 

«από το τρίμθνο που αφοροφν».  

2. Η υποπερίπτωςθ βαϋ τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 αντικακίςταται ωσ 

εξισ: 



«βα) διπλογραφικά βιβλία, τριμθνιαίωσ, μζχρι το τζλοσ του επόμενου μινα από το τρίμθνο που 

αφοροφν».  

3. Σο προτελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 καταργείται. 

4. Σο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Ειδικά, οι καταςτάςεισ του πρϊτου και δεφτερου τριμινου του θμερολογιακοφ ζτουσ 2014, 

υποβάλλονται μζχρι το τζλοσ επτεμβρίου 2014».  

Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

Η Γενικι Γραμματζασ Δθμοςίων Εςόδων 

ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΔΟΤ 


