
ΠΟΛ. 1217/18: Τροποποίηση της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων 

φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει. 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5795 (21.12.2018) η ΠΟΛ. 1217 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ), με Θέμα:  

«Τροποποίηση της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) “Υποβολή καταστάσεων φορολογικών 

στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών”, όπως ισχύει» 

Διαβάστε αμέσως παρακάτω, ολόκληρη την ΠΟΛ. 1217: 

 

Αριθμ. ΠΟΛ.1217 

Τροποποίηση της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών 

στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει. 

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 (170 Α΄), όπως ισχύει. 

β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και 

ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1 και 5του άρθρου 14 και του άρθρου 41 

αυτού, 

γ) της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (179 Β΄), όπως ισχύει. 

δ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017(Β' 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

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

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 

ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3του άρθρου 41 του ν. 4389/2016. 

3. 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 παρ. 10 του άρθρου 41του ν. 4389/2016. 

4. Την αριθμ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων(ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ./20-12-2017) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.». 

5. Την ανάγκη διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων, για την πάταξη της φοροδιαφυγής. 

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής 

καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, δεδομένων των προβλημάτων που 

εμφανίζει η ηλεκτρονική εφαρμογή κατά τη διαδικασία υποβολής των καταστάσεων αυτών. 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014(179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών 

στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως ακολούθως: 



1. Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής: 

«α) από τους εκδότες ετησίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους (απλογραφικά ή 

διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών, καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής 

περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το 

ημερολογιακό έτος που αφορούν, 

β) από τους λήπτες, υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν είτε διπλογραφικά 

είτε απλογραφικά βιβλία, ετησίως και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το 

ημερολογιακό έτος που αφορούν, 

γ) από τους λήπτες, μη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., 

καθώς και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι 

όμως δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό 

καθεστώς Φ.Π.Α., ετησίως και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το 

ημερολογιακό έτος που αφορούν». 

2. Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 4 ως εξής: 

«4. Θεωρείται ως για δήλωση, η υποβολή των τροποποιητικών καταστάσεων που υποβάλλονται εντός της 

ίδιας ημερολογιακής ημέρας και αφορούν το ίδιο ημερολογιακό έτος, ανεξαρτήτως του πλήθους των 

υποβληθεισών τροποποιητικών καταστάσεων εντός της ίδιας ημέρας, καθώς και του πλήθους των 

τροποποιούμενων στοιχείων σε κάθε μια από τις καταστάσεις αυτές». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2018 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 


