ΠΟΛ. 1165: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορά στη α) Ρύθμιση οφειλών βάσει
δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του
Πέμπτου Μέρους “Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών”
(άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α’ 240), και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής
της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης.
Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1165/17 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), στο ΦΕΚ 3964Β’ (10-11-2017). Η ΠΟΛ. 1165/17 αναφέρει αναλυτικά τα
ακόλουθα:
>>>•<<<
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 57 - 61 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) και ειδικότερα, τις
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 61, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να ρυθμίζει τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής
δηλώσεων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των άρθρων αυτών.
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170).
3. Τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (Α’ 179).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3691/2008 (Α’ 166).
5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του
Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1,2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του
ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
7. Την αριθ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016) πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 και ειδικότερα τις διατάξεις της
παραγράφου 1 αυτού, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και να αναθέτει καθήκοντα του σε όργανα της
Φορολογικής Διοίκησης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 3 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

9. Την αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 (ΦΕΚ Β’ 968/22.3.2017) Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
10. Την αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805/ΕΞ/2017/31.7.2017 (ΦΕΚ Β’ 2743/31.7.2017)
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής ’’Με εντολή Διοικητή’’ σε
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».
11. Την ΠΟΛ. 1006/2017 (Β’ 43) απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.
12. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013, με τις οποίες
εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να ορίζει λεπτομέρειες για
την εφαρμογή του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ.
β’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
13. Την ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2556/24.7.2017) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό
Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Μετά το άρθρο 5 της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:
Άρθρο 6
Σε περίπτωση που σε βάρος φορολογουμένου ο οποίος υποβάλλει ή έχει υποβάλει
δήλωση με βάση τις διατάξεις του ν. 4446/2016 εκδίδεται αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου για οποιοδήποτε από τα εγκλήματα του άρθρου 3
του ν. 3691/2008, εκτός του αδικήματος της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης ιη’ του
ίδιου άρθρου και νόμου, ο φορολογούμενος εκπίπτει των ευνοϊκών ρυθμίσεων των
διατάξεων των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016, εκτός αν αποδείξει ότι τα ποσά
που περιλαμβάνονται στη δήλωση με βάση τις διατάξεις του ν. 4446/2016 δεν
προέρχονται από το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση
κατά τα ανωτέρω.
Η παρούσα καταλαμβάνει δηλώσεις που υποβλήθηκαν από την ημερομηνία
δημοσίευσης του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α΄/22-12-2016) και εφεξής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

