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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1130
Καθορισμός της αρμόδιας κατ’ ανάθεση αρχής
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013
(Α’ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του
ν. 4428/2016 (Α’ 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς το χρόνο και τον
τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της περίπτ. γ’ της παρ. 7 του άρθρου 9 του
ν. 4170/2013 και της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου
του ν. 4428/2016.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5, παρ. 4 και 5 του ν. 4170/2013 (Α’163)
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ.
και άλλες διατάξεις» και ιδίως για την έκδοση απόφασης
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), για τον ορισμό τμήματος ή τμημάτων διασύνδεσης, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 4, παρ. 1
και του άρθρου 9, παρ.1 περίπτ. β’ του ίδιου νόμου και
του Κεφαλαίου Η’ με τα Παραρτήματα Ι και II, όπως ο
νόμος αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
β) Του άρθρου δεύτερου, παρ. 1 του ν. 4428/2016
(Α’ 190) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις
εφαρμογής», σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου
δεύτερου, παρ. 2 και 3 υποπαρ. α’ και του άρθρου τρίτου με τα Παραρτήματα Ι και II του ίδιου νόμου, όπως ο
νόμος αυτός ισχύει.
γ) Του άρθρου 9, παρ. 7 περίπτ. γ’ του ν. 4170/2013
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και
άλλες διατάξεις» και ιδίως για την έκδοση απόφασης του
Διοικητή της ΑΑΔΕ, για τον καθορισμό του χρόνου και
του τρόπου υποβολής των στοιχείων από τα Δηλούντα
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Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, καθώς και λοιπών θεμάτων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών
χρηματοοικονομικών λογαριασμών, σε συνδυασμό με τη
διάταξη του άρθρου 9, παρ.1 περίπτ. β’ του ίδιου νόμου,
όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει.
δ) Του άρθρου πέμπτου, παρ. 5 του ν. 4428/2016 (Α’
190) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις
εφαρμογής» και ιδίως για την έκδοση απόφασης του
Διοικητή της ΑΑΔΕ για την εξειδίκευση των διαδικασιών
και υποχρεώσεων που αφορούν την υποβολή των στοιχείων από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και
κάθε άλλου συναφούς θέματος σχετικά με την αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου τρίτου, παρ. 1 και 2, Παράρτημα Ι, Τμήμα III,
Ενότητα Β’ παρ. 5 και Ενότητα Γ’ παρ. 5 περίπτ. γ’.
ε) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2378 της
Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων
της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τη
διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και
την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1156/2012 (ΕΕ L 332/19, 18.12.2015), όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1963 της
Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου (ΕΕ L 303/4, 10.11.2016),
και ιδίως τη διάταξη του άρθρου 2, παρ. 2 σχετικά με τον
ηλεκτρονικό μορφότυπο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.
3. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968).
4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130
και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ.
Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.9.2013 (Β’ 2417) απόφαση του
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Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016.
5. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016.
6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων της ΑΑΔΕ ως αρμόδιας αρχής κατά το άρθρο 5
παρ. 1 του ν. 4170/2013 (Α’ 163).
7. Την ανάγκη ρύθμισης όλων των σχετικών θεμάτων
προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά και απρόσκοπτα το
πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή για την υποδοχή
και την αποστολή των πληροφοριών στο πλαίσιο
της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών
χρηματοοικονομικών λογαριασμών
1. Δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013,
ως «Τμήμα Διασύνδεσης» ορίζεται το Τμήμα ΣΤ’ Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων
της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ, το οποίο και ενεργεί ως
αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή για την υποδοχή και την αποστολή πληροφοριών στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών
μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τους σκοπούς της εφαρμογής των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τις διατάξεις του ίδιου νόμου και ιδίως
τη διάταξη του άρθρου 9, παρ. 1 περίπτ. β’ αυτού.
2. Δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του
ν. 4428/2016, ως «Τμήμα Διασύνδεσης» κατ’ άρθρο 5
παρ. 5 του ν. 4170/2013, ορίζεται το Τμήμα ΣΤ’ Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ, το οποίο και ενεργεί ως αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή για την υποδοχή και
την αποστολή πληροφοριών στο πλαίσιο της αυτόματης
ανταλλαγής χρηματοοικονομικών λογαριασμών για τους
σκοπούς της εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας
Αρμόδιων Αρχών και ιδίως των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου, παρ. 2
και 3 υποπαρ. α’.
Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος υποβολής των πληροφοριών
1. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην
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αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή του άρθρου 1 της παρούσας, το αργότερο μέχρι 31 Μαίου εκάστου έτους, με την
επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου:
(i) τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 9, παρ.
1 περίπτ. β’ του ν. 4170/2013,
(ii) τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο δεύτερο,
παρ. 3 υποπαρ. α’ του ν. 4428/2016.
(iii) τους μη τεκμηριωμένους λογαριασμούς κατά το
Κεφάλαιο Η’, Παράρτημα Ι, Τμήμα III, Ενότητα Β’ παρ. 5
και Ενότητα Γ’ παρ. 5 περίπτ. γ’ του ν. 4170/2013,
(iv) τους μη τεκμηριωμένους λογαριασμούς κατά το
άρθρο τρίτο, παρ. 1, Παράρτημα Ι, Τμήμα III, Ενότητα Β’
παρ. 5 και Ενότητα Γ’ παρ. 5 περίπτ. γ’ του ν. 4428/2016.
Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2017, η πρώτη υποβολή
αυτών των πληροφοριών από τα Δηλούντα Ελληνικά
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μπορεί να λάβει χώρα το
αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2017.
2. Ο ηλεκτρονικός μορφότυπος για την υποβολή των
στοιχείων και των λογαριασμών της παρ.1 του παρόντος
από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
προσδιορίζεται βάσει του Παραρτήματος VI του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2378 της Επιτροπής της
15ης Δεκεμβρίου 2015, όπως ισχύει, και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
3. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύστημα Αυτόματης
Υποβολής Στοιχείων του Κοινού Προτύπου Αναφοράς
(ΚΠΑ) της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4428/2016 και του πλαισίου Διοικητικής Συνεργασίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών
για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με
τις διατάξεις των Κεφαλαίων Α’ έως και Η’ του Πρώτου
Μέρους του ν. 4170/2013, ήτοι στο «Σύστημα Αυτόματης
Υποβολής Στοιχείων CRS/DAC2» της ΑΑΔΕ.
Άρθρο 3
Διαβίβαση των εισερχόμενων πληροφοριών από
τις άλλες δικαιοδοσίες και των μη τεκμηριωμένων
λογαριασμών στην αρμόδια αρχή
Δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 4, παρ. 1 και 5,
παρ. 4 και 5 του ν. 4170/2013 διαβιβάζονται από την
αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή του άρθρου 1 της παρούσας
στη Δ/νση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ:
(α) Οι πληροφορίες του άρθρου 1 της παρούσας που
αποστέλλονται από τις άλλες δικαιοδοσίες προς την αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή του ίδιου άρθρου.
(β) Οι πληροφορίες για τους λογαριασμούς των περίπτ.
(iii) και (iv) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ηλεκτρονικός μορφότυπος
O ηλεκτρονικός μορφότυπος για την υποχρεωτική
αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από τα Δηλούντα
Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτ. β’ του ν. 4170/2013
και το άρθρο δεύτερο παράγραφος 3 υποπαρ. α’ του
ν. 4428/2016 πληροί την ακόλουθη δενδρική δομή και
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περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία και ιδιοχαρακτηριστικά, τα οποία είναι εφαρμοστέα σε μια δεδομένη υπόθεση
επιπλέον της εφαρμογής των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και II του Κεφαλαίου Η’ του ν. 4170/2013 καθώς και στα Παραρτήματα Ι και II του άρθρου τρίτου του
ν. 4428/2016 και χρειάζεται να εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό μορφότυπο που χρησιμοποιείται στην εν λόγω υπόθεση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Į ǵıȠȞĮĳȠȡȐĲȠȖİȞȚțȩȝȒȞȣȝĮ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017
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