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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΎΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

(ενημερωμένο έως 31.12.2020) 

ΑΡΘΡΟ 1 

Γενικά 

Επί του άρθρου 1 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις ή ερμηνευτικές 

εγκύκλιοι-οδηγίες. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Πεδίο Εφαρμογής 

Επί του άρθρου 2 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις ή ερμηνευτικές 

εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Ορισμοί 

Επί του άρθρου 3 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις ή ερμηνευτικές 

εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΟΛ. 1171/2018 (Β΄ 3964/12.09.2018) Καθορισμός της διαδικασίας και των 

δικαιολογητικών για τη χορήγηση των 

απαλλαγών που ορίζονται στις 

παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3 του 

ν. 4223/2013 (Α΄ 287). 

Δ.Ε.Δ. Β1 1153867 ΕΞ 2017 (Β΄ 

3759/25.10.2017)1 

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 (Β΄ 

2743/04.08.2017)2 

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 

εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή 

                                                 
1 Με την εν λόγω απόφαση παρέχεται περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Προϊστάμενο της 

ΔΕΔ στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης (Θεσσαλονίκη)., 

κατ΄ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 4 ν.4174/2013 και της στήλης 6 της 

περίπτωσης 117 του άρθρου 1 της Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 (Β΄ 2743/04.08.2017) απόφασης. 
2 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1191978 ΕΞ 2017 (Β΄ 4750/29.12.2017), 

Δ.ΟΡΓ.Α 1004403 ΕΞ 2018 (Β΄ 119/23.01.2018), Δ.ΟΡΓ.Α 1009670 ΕΞ 2018 (Β΄ 183/26.01.2018), 
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Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής 

Διοίκησης 

 

Σχετικά με το άρθρο 4 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς ερμηνευτικές εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Κοινοποίηση πράξεων 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α. 1137/2020 (Β΄ 2423/18.06.2020) Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής 

δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, 

κοινοποίησης των πράξεων 

προσδιορισμού του φόρου και λήψης 

πιστοποιητικών των φορολογιών 

κεφαλαίου 

ΠΟΛ. 1125/2014 (Β΄ 1171/07.05.2014) Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής 

των διατάξεων της παραγράφου 6 του 

άρθρου 5 του ν. 4174/2013 (Α΄170), για 

την ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων 

της Φορολογικής Διοίκησης 

ΠΟΛ. 1047/2014 (Β΄ 368/17.02.2014), 

όπως ισχύει3 

Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής 

Διοίκησης για την αποδοχή και 

εκκαθάριση εκπρόθεσμων 

τροποποιητικών δηλώσεων φόρου 

ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών 

προσώπων, και ορισμός διαδικασίας 

ΠΟΛ. 1188/2011 (Β΄ 1993/08.09.2011), 

όπως ισχύει4  

Επίδοση καταλογιστικών πράξεων 

φορολογικών και τελωνειακών αρχών 

μέσω των Δικαστικών Επιμελητών 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2107/07.07.2020 Διαδικασία υποβολής δηλώσεων 

φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης 

                                                                                                                        

Δ.ΟΡΓ.Α 1125477 ΕΞ 2018 (Β΄ 3718/30.08.2018), Δ.ΟΡΓ.Α 1160682 ΕΞ 2018 (Β΄ 4970/07.11.2018), 

Δ.ΟΡΓ.Α 1038871 ΕΞ 2019 (Β΄ 1124/04.04.2019), Δ.ΟΡΓ.Α 1062366 ΕΞ 2019 (Β΄ 1590/07.05.2019 

και 1676/14.05.2019), Δ.ΟΡΓ.Α 1107758 ΕΞ 2019 (Β΄ 3105/02.08.2019), Δ.ΟΡΓ.Α 1112465 ΕΞ 2019 

(Β΄ 3196/16.08.2019), Δ.ΟΡΓ.Α 1179943 ΕΞ 2019 (Β΄ 5205/31.12.2019), Δ.ΟΡΓ.Α 1043441 ΕΞ 2020 

(Β΄ 1455/16.04.2020), Δ.ΟΡΓ.Α 1048988 ΕΞ 2020 ( Β΄ 1751/07.05.2020), Δ. ΟΡΓ. Α 1061441 ΕΞ 2020 

( Β΄ 2329/15.06.2020 και Β΄ 2688/01.07.2020), Δ.ΟΡΓ.Α 1081819 ΕΞ 2020 (Β΄ 2871/15.07.2020), Δ. 

ΟΡΓ. Α 1118199 ΕΞ 2020 (Β΄ 4465/09.10.2020) και Δ.ΟΡΓ.Α 1133075 ΕΞ 2020 (Β΄ 5173/23.11.2020) 

αποφάσεις. 
3 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1239/2014 (Β΄ 3087/17.11.2014). 
4 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΔΕΛ Α 1139948/2012 (Β΄ 2756/11.10.2012) και ΠΟΛ. 

1043/2018 (Β΄ 1002/21.03.2018). 
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των πράξεων προσδιορισμού του φόρου 

και λήψης πιστοποιητικών των 

φορολογιών κεφαλαίου . – Εφαρμογή 

της απόφασης Α. 1137/2020 (ΦΕΚ 2423 

Β’) 

ΠΟΛ. 1249/01.12.2014, όπως ισχύει5 Παροχή οδηγιών σχετικά με την τήρηση 

νομότυπων διαδικασιών κοινοποίησης α) 

των πράξεων προσδιορισμού φόρου και 

των λοιπών εγγράφων και πράξεων που 

άπτονται των διαδικασιών ελέγχου, β) 

της ατομικής ειδοποίησης καταβολής 

οφειλής –υπερημερίας των άρθρων 47 

του ν. 4174/2013 και του 7 του ν.δ. 

356/1974 (ΚΕΔΕ), γ) της ατομικής 

ειδοποίησης του άρθρου 4 του ν.δ. 

356/1974 (ΚΕΔΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 

1029/23.01.2015 

ΔΕΛ Β 1144776 ΕΞ 2015/03.11.2015 Παροχή οδηγιών σχετικά με την ορθή 

κοινοποίηση των πράξεων 

προσδιορισμού φόρου και των λοιπών 

εγγράφων και πράξεων που άπτονται 

των διαδικασιών ελέγχου, ώστε να 

διασφαλίζονται τα συμφέροντα του 

Δημοσίου 

ΠΟΛ. 1073/17.04.2018 Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση 

των εντολών ελέγχου για την εφαρμογή 

των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 

παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α' 5) 

αναφορικά με την τροποποίηση των 

άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 

4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής 

Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α' 170) 

ΠΟΛ. 1030/15.02.2018  Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την 

έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων 

ή προστίμων σε βάρος πτωχών για 

παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας 

 

ΑΡΘΡΟ 66 

                                                 
5 H ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1029/23.01.2015. 
6 Οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι που αφορούν στον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων και πράξεων 

έχουν τεθεί στα άρθρα 18, 19, 31-34, 41, 54 και 54Α ΚΦΔ, αναλόγως του περιεχομένου της 

φορολογικής δήλωσης/υποδείγματος της πράξης προσδιορισμού φόρου. ή των πράξεων επιβολής 

προστίμων ή του αποδεικτικού καταβολής φόρου στις φορολογίες κεφαλαίου. 
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Έντυπα 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

A. 1222/2020 (Β΄ 4274/01.10.2020) Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος 

υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και 

παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη 

διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο 

κ-μ (έντυπο Φ4/ΤΑΧIS, Φ.Π.Α., έκδοση 

2020) 

Α. 1290/2019 (Β΄ 3149/08.08.2019) Τύπος και περιεχόμενο του αποδεικτικού 

καταβολής στις φορολογίες κεφαλαίου  

Δ6Γ 1043080 ΕΞ 2014 (Β΄  

659/17.03.2014) 

Τύπος και περιεχόμενο των έντυπων, 

υπευθύνων δηλώσεων, δηλώσεων, 

αιτήσεων, πινάκων και άλλων εγγράφων, 

που απαιτούνται για την εφαρμογή του ν. 

4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικές 

διαδικασίες και άλλες διατάξεις», καθώς 

και η μορφή των φορολογικών 

δηλώσεων 

 

Σχετικά με το άρθρο 6 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς ερμηνευτικές εγκύκλιοι-οδηγίες 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Προθεσμίες 

Επί του άρθρου 7 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις ή ερμηνευτικές 

εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Φορολογικός εκπρόσωπος 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΟΛ. 1283/2013 (Β΄ 3367/31.12.2013) Ορισμός φορολογικού εκπροσώπου, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 

του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας 

 

Επί του άρθρου 8 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς ερμηνευτικές εγκύκλιοι-οδηγίες 
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ΑΡΘΡΟ 9 

Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες 

Επί του άρθρου 9 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις. 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Α.Τ.Δ. Α 1191333/27.12.2018 Παροχή οδηγιών για τον νέο τρόπο 

πρωτοκόλλησης κανονιστικών 

αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών που 

εκδίδονται από τις φορολογικές 

διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας 

της Α.Α.Δ.Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α. 1260/2020 (Β΄ 5296/02.12.2020)  Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό 

στοιχεία 

1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-

2008 (Β' 2149) απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών 

«Καθορισμός νέας Εθνικής 

Ονοματολογίας Οικονομικών 

Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)», όπως 

ισχύει 

Α. 1183/2020 (Β΄ 3680/03.09.2020) Προσθήκη νέου Κωδικού Αριθμού 

Δραστηριότητας 

Α. 1128/2020 (Β΄ 2475/22.06.2020) Προσθήκη νέων Κωδικών Αριθμών 

Δραστηριότητας 

Α. 1114/2020 (Β΄ 1858/15.05.2020) Ρύθμιση ειδικών θεμάτων για την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 

της από 13.04.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» (Α' 84) 

Α. 1077/2020 (Β΄ 1207/07.04.2020) Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας 

φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό 

τρόπο για την χρονική περίοδο ισχύος 
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των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί 

για την απαγόρευση της κυκλοφορίας 

Υ.Α. 133160 ΕΞ 2019 (Β΄ 

4632/16.12.2019) 

Διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το 

Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο 

Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών 

μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 

(ΚΕ.Δ.) 

Α. 1189/2019 (Β΄ 1676/14.05.2019) Παύση χρήσης και τροποποίηση 

Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας 

ΠΟΛ. 1134/2018 (Β΄ 2983/24.07.2018) Προσθήκη νέων Κωδικών Αριθμών 

Δραστηριότητας 

ΚΥΑ 63577 (Β΄ 2380/21.06.2018) Καθορισμός διαδικασιών, 

Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών 

και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη 

λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης 

για τη σύσταση εταιριών 

ΠΟΛ. 1201/2017 (Β΄ 4441/15.12.2017) Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής 

κατοικίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων 

του ν. 4172/2013 και του ν. 4174/2013 

ΠΟΛ. 1170/2017 (Β΄4161/29.11.2017) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 

1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 (Β’ 2149) 

Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Οικονομικών «Καθορισμός νέας 

Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών 

Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)», όπως 

ισχύει 

ΠΟΛ. 1159/2017 (Β΄ 3569/11.10.2017) Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, 

στο Φορολογικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. 

των φορολογουμένων, νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων, που 

έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών 

τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν 

ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης 

ΠΟΛ. 1163/2016 (Β΄ 3779/23.11.2016) Διακοπή εργασιών φορολογουμένων 

(φυσικών, νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων) βάσει του 

πραγματικού χρόνου παύσης των 

εργασιών τους 

ΠΟΛ. 1123/2014 (Β΄ 1220/14.05.2014) Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας, 

των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας καθώς και των προσωπικών 

στοιχείων των φορολογουμένων, με 
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ηλεκτρονικές διαδικασίες 

ΠΟΛ. 1006/2013 (Β΄ 19/10.01.2014), 

όπως ισχύει7 

Διαδικασία και δικαιολογητικά 

Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ)/Μεταβολής Στοιχείων 

και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής 

Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 

ΠΟΛ. 1005/2013 (B΄ 19/10.01.2014) Απόδοση Αριθμού Φορολογικού 

Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή νομική οντότητα, το οποίο 

πραγματοποιεί οποιαδήποτε οικονομική 

συναλλαγή με τους φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, τα πιστωτικά ιδρύματα και 

τα ιδρύματα πληρωμών της ημεδαπής 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2036/20.03.2020 Διενέργεια αυτοψίας κατά την έναρξη/ 

μεταβολή επιχειρηματικής 

δραστηριότητας 

Ε. 2158/09.08.2019 Παροχή οδηγιών ως προς τη χορήγηση 

Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά 

πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων 

χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται 

και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες 

Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, 

αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και ΙΓ’ 

Αθηνών καθώς και Δ.Ο.Υ. Δ’ 

Θεσσαλονίκης και Ε’ Θεσσαλονίκης 

Ε. 2132/08.07.2019 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή 

της ΠΟΛ. 1006/2013 (Β΄19/2014) 

Απόφασης Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων, μετά την 

τροποποίησή της με τις διατάξεις της 

Α.1164/2019 (Β΄1618) Απόφασης του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων 

Ε. 2133/08.07.20198 Παροχή διευκρινίσεων ως προς την 

εφαρμογή των άρθρων 80 & 81 του ν. 

3463/2006, όπως ισχύει 

                                                 

7 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1178/2015 (Β΄ 1940/09.09.2015), ΠΟΛ. 1163/2016 

(Β΄ 3779/23.11.2016) Α. 1164/2019 (Β΄ 1618/10.05.2019) και Α. 1188/2020 (Β΄ 3409/14.08.2020. 
8 Με την έκδοση της ως άνω εγκυκλίου τροποποιείται η ΠΟΛ. 1104/2017 ως προς τον Κωδικό Αριθμό 

Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 93.29.19.05 «Υπηρεσίες παιδότοπου».  

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21759
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30824
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/26612
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Ε. 2072/07.05.2019 Πρόσβαση των Δ.Ο.Υ. στο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

του Υπουργείου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής και ενημέρωση των Δ.Ο.Υ. ως 

προς την εγκυρότητα των στοιχείων των 

νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής 

στην Ελλάδα αλλοδαπών, υπηκόων 

τρίτων χωρών, που εμπίπτουν στις 

διατάξεις του Ν. 4251/2014 (Α΄80), όπως 

ισχύει, κατά την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. 

δηλώσεων Μητρώου 

Ο ΔΕΛ Ε 1042375 ΕΞ2019/19.03.2019 Παροχή οδηγιών για τη διακρίβωση 

εγκυρότητας των στοιχείων των 

νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής 

στην Ελλάδα αλλοδαπών, υπηκόων 

τρίτων χωρών, που εμπίπτουν στις 

διατάξεις του Ν. 4251/2014 (Α΄80), όπως 

ισχύει, κατά την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. 

δηλώσεων Μητρώου 

ΠΟΛ. 1140/23.07.2018, όπως ισχύει9 Παροχή οδηγιών ως προς τον έλεγχο 

εγκυρότητας των στοιχείων που 

αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή στη 

χώρα αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων 

χωρών, πριν την ολοκλήρωση των 

συναλλαγών τους στο Τμήμα ή Γραφείο 

Διοικητικής και Μηχανογραφικής 

Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. 

ΠΟΛ. 1168/06.11.2017 Παροχή διευκρινίσεων στις Δ.Ο.Υ. για 

Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, 

Σωματεία, Πολιτιστικούς Συλλόγους 

κ.λπ. που έχουν παραλείψει να 

εγγραφούν στο Φορολογικό Μητρώο 

ΠΟΛ. 1123/26.07.2017 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη 

χορήγηση στοιχείων του 

Υποσυστήματος Μητρώου των Δ.Ο.Υ. 

ΠΟΛ. 1085/12.06.2017 Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων 

χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης 

ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού 

τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο 

ΔΕΛ Ε 1063400 ΕΞ2017/21.04.2017 Διακοπή εργασιών, ιδιοκτητών 

                                                 
9 Η ως άνω καταργήθηκε με την Ε. 2157/08.08.2019, ως προς το μέρος που αφορά τα δελτία και τις 

άδειες διαμονής αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, δικαιούχων καθεστώτος πρόσφυγα, 

εκδόσεως της Υπηρεσία Ασύλου. 
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κλεμμένων ΦΙΧ οχημάτων 

ΠΟΛ. 1019/03.02.2017 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή 

των διατάξεων της ΠΟΛ. 1163/2016 (Β΄ 

3779/23-11-2016) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. 

ΠΟΛ. 1011/19.01.2017 Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση 

ΑΦΜ σε υπηκόους τρίτων χωρών που 

παραμένουν στη χώρα, υπό καθεστώς 

αναβολής απομάκρυνσης ή παράταση 

επιστροφής οικειοθελούς αναχώρησης 

ΠΟΛ. 1046/07.04.2016 Παροχή πληροφοριών ως προς τη 

διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία) 

ΠΟΛ. 1039/01.04.2016 Παροχή διευκρινήσεων επί ζητημάτων 

που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών 

που είναι δικαιούχοι καθεστώτων 

πρόσφυγα 

ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ2016/17.03.2016 Διακοπή της σχέσης των μελών ΔΣ 

Ανωνύμων Εταιρειών και διαχειριστή 

προσωπικών Εταιρειών με την ένταξη 

των εταιρειών αυτών σε καθεστώς 

εκκαθάρισης 

ΔΕΛ Η 1146050 ΕΞ 2015/10.11.2015 Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον 

έλεγχο της νομιμότητας σύστασης των  

νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων 

ΠΟΛ. 1225/06.10.2015 Διακοπή εργασιών επιχειρήσεων 

ιδιοκτησίας Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης 

ΠΟΛ. 1207/16.09.2015 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ. 1 του αρθρ. 26 του ν. 

4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α) "Κώδικας 

Μετανάστευσης και Κοινωνικής ένταξης 

και λοιπές διατάξεις 

ΠΟΛ. 1100/05.05.2015 Ημερομηνία μεταβολής Διοικητικού 

Συμβουλίου Α.Ε 

ΠΟΛ. 1045/10.02.2015 Παροχή οδηγιών ως προς τη διακοπή της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας των 

φυσικών, νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων 

ΠΟΛ. 1123/30.04.2014  Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας των 

στοιχείων του δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας καθώς και των προσωπικών 
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στοιχείων των φορολογουμένων, με 

ηλεκτρονικές διαδικασίες.  

ΠΟΛ. 1084/24.03.2014 Παροχή πληροφοριών ως προς την 

υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της 

δήλωσης μεταβολής για τη λύση και 

θέση σε εκκαθάριση κεφαλαιουχικών και 

προσωπικών εταιρειών 

ΠΟΛ.1030/24.01.2014 Έξοδος εταίρου προσωπικής εταιρίας 

που φέρει παράλληλα και την ιδιότητα 

διαχειριστή αυτής 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α. 1174/2020 (Β΄ 3095/24.07.2020) Απόδοση Αριθμού Φορολογικού 

Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε πολίτες τρίτης 

χώρας που απασχολούνται σε αγροτικές 

εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου του 

Μέρους Θ της από 01.05.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), 

όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) 

ΠΟΛ. 1123/2018 (Β΄ 2864/18.07.2018) Απόδοση Αριθμού Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) σε φορολογούμενο ή 

σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει 

φορολογούμενος, με οίκοθεν ενέργειες 

για την εφαρμογή των διατάξεων της 

παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 

(Α΄170) 

ΚΥΑ 63577/2018 (Β΄ 2380/21.06.2018) Καθορισμός διαδικασιών,  

Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών 

και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη 

λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης 

για τη σύσταση εταιριών 

ΠΟΛ. 1200/2015 (Β΄ 2001/15.09.2015), 

όπως ισχύει10 

Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του 

Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών 

                                                 
10 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1088/2017 (Β΄ 2298/06.07.2017). 
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ΠΟΛ. 1006/2013 (Β΄ 19/10.01.2014), 

όπως ισχύει11 

Διαδικασία και δικαιολογητικά 

Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού 

Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής 

Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και 

Διακοπής Επιχειρηματικής 

Δραστηριότητας 

ΠΟΛ. 1113/2013 (Β΄ 1252/23.05.2013), 

όπως ισχύει12 

Διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ και 

υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ 

για την καταβολή του φόρου από 

υποκείμενους στο φόρο που είναι 

εγκαταστημένοι σε άλλο κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2132/08.07.2019 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή 

της ΠΟΛ. 1006/2013 (Β΄19/2014) 

Απόφασης Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων, μετά την 

τροποποίησή της με τις διατάξεις της 

Α.1164/2019 (Β΄1618) Απόφασης του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων 

Ο ΔΕΛ Ε 1098815 ΕΞ2019/08.07.2019 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή 

των κείμενων διατάξεων αναφορικά με 

την οίκοθεν απόδοση Α.Φ.Μ. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 

Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

33501 ΕΞ 2020 (Β΄ 5289/01.12.2020) Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο 

πληροφοριακό σύστημα 

«Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. - Υποσύστημα 

Κοινωφελών Περιουσιών» του 

Υπουργείου Οικονομικών 

32672 ΕΞ 2020 (Β΄ 5162/23.11.2020) Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας 

«Αποδεικτικό Φορολογικής 

                                                 
11 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1178/2015 (Β΄ 1940/09.09.2015), ΠΟΛ. 1163/2016 

(Β΄ 3779/23.11.2016) Α. 1164/2019 (Β΄ 1618/10.05.2019) και Α. 1188/2020 (Β΄ 3409/14.08.2020). 
12 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1089/2014 (Β΄ 961/16.04.2014) και ΠΟΛ. 

1153/2016 (Β΄ 3511/01.11.2016). 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21759
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30824
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Ενημερότητας» σε φορείς του Δημοσίου 

μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 

της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης 

16658 ΕΞ 2020 (Β΄ 2643/30.06.2020) Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στην 

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για 

την λήψη αποδεικτικού φορολογικής 

ενημερότητας 

Α. 1132/2020 (Β΄ 2364/16.06.2020) Είσπραξη εσόδων υπέρ ΤΡΙΤΩΝ από τις 

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 

(Δ.Ο.Υ.) 

Α. 1326/2019 (Β΄ 3340/29.08.2019) Είσπραξη εσόδων υπέρ ΤΡΙΤΩΝ από τις 

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 

(Δ.Ο.Υ.) 

Α. 1002/2018 (Β΄ 20/14.01.2019)  Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής 

της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 

4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170) 

ΠΟΛ. 1201/2018 (Β΄ 4869/31.10.2018) Εφαρμογή άρθρου 20 ν. 4557/2018 

(ΦΕΚ 139 Α/30-7-2018) 

ΔΟΛΚΕΠ/ΦΙ5/6/οικ (Β΄ 486/27.02.2014) Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας 

ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για 

έκδοση φορολογικής ενημερότητας μέσω 

των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(ΚΕΠ) 

ΠΟΛ. 1278/2013 (Β΄ 3398/31.12.2013) Εξόφληση φόρου με μεταβίβαση σε 

τρίτο ακινήτου και εκχώρηση του 

τιμήματος στο Ελληνικό Δημόσιο 

ΠΟΛ. 1275/2013 (Β΄ 3398/31.12.2013), 

όπως ισχύει13 

Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 του ν. 

4174/2013 (Α΄170) 

ΠΟΛ. 1274/2013 (Β΄ 3398/31.12.2013), 

όπως ισχύει14 

Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 

4174/2013 (Α΄170) 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

                                                 
13 Η ως άνω απόφαση έχει τροποποιηθεί με τις ΠΟΛ. 1065/2014 (Β΄ 642/14.03.2014), ΠΟΛ. 1222/2017 

(Β΄ 1/04.01.2018), και Α. 1265/2020 (Β΄ 5346/04.12.2020). 
14 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1065/2014 (Β΄ 642/14.03.2014), ΠΟΛ. 1265/2015 

(Β΄ 2862/28.12.2015), ΠΟΛ. 1038/2016 (Β΄ 874/01.04.2016), ΠΟΛ. 1222/2017 (Β΄ 1/0.01.2018), Α. 

1464 (Β΄ 4820/24.12.2019) και Α. 1265/2020 (Β΄ 5346/04.12.2020). 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18399
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27815
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Ε. 2078/05.06.2020 Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή 

βεβαίωσης οφειλής από πρόσωπα στα 

οποία έχει χορηγηθεί παράταση 

καταβολής ή αναστολή είσπραξης, στο 

πλαίσιο των μέτρων για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον 

κορωνοϊό –COVID 19 

E. 2062/29.04.2020 Κοινοποίηση του ν. 4673/2020 

(«Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες 

διατάξεις», Α΄52/11-3-2020) και παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή 

του 

Ε. 2042/13.03.2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 

34 του ν. 4599/2019, ΦΕΚ Α΄40/4-3-

2019 (τροποποίηση διατάξεων του 

τέταρτου κεφαλαίου του ν. 4307/2014 

που ρυθμίζουν τη διαδικασία ειδικής 

διαχείρισης) 

Ε. 2007/10.01.2019 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 

12, 33, 44, 45, 72 και 78του ν. 

4587/2018 (ΦΕΚ Α ́218/24-12-2018) 

«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 

και άλλες διατάξεις» 

Ο Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1000934 ΕΞ 2019 Διευκρινίσεις αναφορικά με την 

απόδοση παρακρατούμενων ποσών από 

αποδεικτικό ενημερότητας και 

βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του 

ν.4174/2013 (Α΄170) 

ΠΟΛ. 1169/22.08.2018 Παροχή οδηγιών σχετικά με την άρση 

δέσμευσης του αποδεικτικού 

φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) για 

δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί λόγω 

διενέργειας φορολογικού ελέγχου 

δυνάμει των διατάξεων της παρ. 7 του 

άρθρου 26 του ν. 1882/1990 και της παρ. 

8 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 

ΠΟΛ. 1112/07.06.2018 Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας 

σε οφειλέτες του Δημοσίου για είσπραξη 

χρημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας 

του ν. 3869/2010, όπως ισχύει 

ΠΟΛ. 1075/18.04.2018 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ 

αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β’, 
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4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α.περί 

απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης 

οφειλών επιχειρήσεων που δεν 

ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 

πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στο 

πλαίσιο υπαγωγής τους στον 

εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης 

οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/2017 

ΠΟΛ. 1055/23.03.2018 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της 

Απόφασης Υπουργού Οικονομικών 

ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β ́ 4643) 

σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το 

Δημόσιο έωςπενήντα χιλιάδες (50.000) 

ευρώ – Κοινοποίηση των διατάξεων του 

άρθρου 60 του ν.4520/2018 (Α ́ 30), με 

το οποίο αντικαταστάθηκε η 

παράγραφος 21 του άρθρου 15 τουν. 

4469/2017 (Α ́ 62) 

ΠΟΛ. 1049/08.03.2018 Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των 

διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του 

Πτωχευτικού Κώδικα  «Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης», όπως 

αντικαταστάθηκαν  με το  άρθρο 6  του 

Μέρους Πρώτου του ν. 4446/2016 (Α΄ 

240/22-12-2016) και το άρθρο 14 του ν. 

4491/2017 (Α΄ 152/13-10-2017) 

ΠΟΛ. 1124/31.07.2017 Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 

4469/2017 (ΦΕΚΑ'62/3-5-2017) 

«Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης 

οφειλών επιχειρήσεων και άλλες 

διατάξεις», του άρθρου 46 του ν. 

4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19-5-2017) και 

της κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 

14 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 

εκδοθείσας Απόφασης Υπουργού 

Οικονομικών ΠΟΛ. 1105/2017 

(ΦΕΚΒ΄2426/14-7-2017) και παροχή 

οδηγιών για την εφαρμογή αυτής 

ΠΟΛ. 1141/16.09.2016  Διευκρινίσεις για τη διαδικασία 

χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας 

βεβαίωσης οφειλής 

ΠΟΛ. 1118/29.07.2016 Πιστοποιητικά που χορηγούνται για 

πώληση ακινήτων με παρακράτηση 

φόρου ή λοιπών οφειλών του 

φορολογούμενου 



15 
 

ΠΟΛ. 1036/18.03.2016 Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό 

υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις 

διατάξεις του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση 

των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών 

προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει   

ΠΟΛ. 1043/07.03.2013 Περί αποδεικτικού ενημερότητας σε 

περίπτωση αναμεταβίβασης ακινήτου σε 

εκτέλεση δικαστικής απόφασης 

ΠΟΛ. 1124/29.04.2014 Επικαιροποιημένες Αποφάσεις περί 

αποδεικτικού ενημερότητας και 

βεβαίωσης οφειλής άρθρο 12 του ΚΦΔ 

ΔΠΕΙΣ Α 1082258 ΕΞ 2012/25.05.2012 Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 

άρθρου πρώτου της πράξης νομοθετικού 

περιεχομένου της 30ης Απριλίου 2012 

«Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των 

νόμων 3864/2010, 4021/2011, 

4046/2012 και 4071/2012» ΦΕΚ 103/Α 

σχετικά με επιχορηγήσεις των 

δικαιούχων για την εκτέλεση 

δρομολογίων άγονων γραμμών  

ΔΠΕΙΣ Α 1075209 ΕΞ 2012/11.05.2012 Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του 

άρθρου 242 του ν. 4072/2012 ΦΕΚ 86 Α 

/ 11.04.2012 για πληρωμές ενισχύσεων 

στο πλαίσιο Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων 

ΠΟΛ. 1050/30.04.2010 Οδηγίες για την είσπραξη χρεών πτωχών 

οφειλετών  

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Βιβλία και στοιχεία 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΟΛ. 1074/2018 (Β΄ 1547/07.05.2018) Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών 

αρχείων (βιβλίων) και έκδοση 

λογιστικών στοιχείων, ιατρών που 

παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη 

λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων 

που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν του 

τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, 

βάσει των διατάξεων του ν. 2889/2001, 

όπως ισχύει 
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ΠΟΛ. 1057/2016 (Β΄ 1519/30.05.2016) Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και 

έκδοση στοιχείων, φυσικών προσώπων, 

που παρέχουν υπηρεσίες, προς το 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει 

συμβάσεων μίσθωσης έργου 

ΠΟΛ. 1007/2015 (Β΄ 73/16.01.2015)) Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης 

λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των 

αγροτών και λοιπών περιπτώσεων 

ΠΟΛ. 1002/2014 (Β΄ 3/05.01.2015)) Κατηγορίες οντοτήτων που 

απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση 

φορολογικών ηλεκτρονικών 

μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων 

στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία 

λιανικής πώλησης ορισμένων 

κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. 

Δήλωση διακοπής λειτουργίας 

φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού 

λόγω τεχνικού προβλήματος 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2141/16.07.2019 Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται 

των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο 

πλαίσιο της  οικονομίας του 

διαμοιρασμού 

ΠΟΛ. 1138/30.06.2015 Πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τη 

φορολογική μεταχείριση του 

εισοδήματος αλλοδαπών εταιρειών 

ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα, μετά 

την έναρξη ισχύος των διατάξεων του 

νέου ΚΦΕ (ν.4172/2013) 

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1137542 ΕΞ 21.10 2015 Xρόνος διαφύλαξης βιβλίων και 

στοιχείων 

ΠΟΛ. 1003/31.12.2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 

Α΄251) περί των «Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων, συναφείς 

ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 

ΠΟΛ. 1023/20.01.2014 Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 

(ν.4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 

1.1.2014, μετά τις τροποποιήσεις που 

επήλθαν με το άρθρο 51 του ν.4223/2013 
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(ΦΕΚ Α΄287) 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Πληροφορίες από τον φορολογούμενο  

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΟΛ. 1022/2014 (Β΄ 

179/31.01.2014), όπως ισχύει15 

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών 

στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΔΕΛ Α 1127318 ΕΞ 2020/27.10.2020 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τον 

έλεγχο εκπρόθεσμων καταστάσεων 

πελατών-προμηθευτών, ημερολογιακού 

έτους 2014 και επόμενων 

ΠΟΛ. 1078/17.03.2014 Οδηγίες για υποβολή καταστάσεων 

φορολογικών στοιχείων, για 

διασταύρωση πληροφοριών, από 

01.01.2014 

ΠΟΛ. 1171/04.07.2013  Οδηγίες σχετικά με την παροχή 

στοιχείων από τους φορολογούμενους 

κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών 

προσώπων 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Πληροφορίες από τρίτους 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

                                                 
15 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1072/2014 (Β΄ 691/19.03.2014), ΠΟΛ. 1149/2014 

(Β΄ 1299/22.05.2014), ΠΟΛ. 1176/2014 (Β΄ 1909/15.07.2014), ΠΟΛ. 1201/2014 (Β΄2533/23.09.2014), 

ΠΟΛ. 1207/2014 (Β΄ 2604/30.09.2014), ΠΟΛ. 1017/2015 (Β΄ 222/17.02.2015), ΠΟΛ. 1053/2015 (Β΄ 

376/18.03.2015), ΠΟΛ. 1092/2015 (Β΄ 780/04.05.2015), ΠΟΛ. 1206/2015 (Β΄ 2215/15.10.2015), ΠΟΛ. 

1240/2015 (Β΄ 2358/03.11.2015), ΠΟΛ. 1254/2015 (Β΄ 2640/08.12.2015), ΠΟΛ. 1267/2015 (Β΄ 

2802/22.12.2015),ΠΟΛ. 1278/2015 (Β΄ 2905/31.12.2015), ΠΟΛ. 1011/2016 (Β΄ 292/12.02.2016), 

ΠΟΛ. 1145/2016 (Β΄ 3208/05.10.2016), ΠΟΛ. 1051/2016 (Β΄ 1260/28.04.2016), ΠΟΛ. 1150/2016 (Β΄ 

3281/12.10.2016), ΠΟΛ. 1026/2017 (Β΄ 943/21.03.2017), ΠΟΛ. 1051/2017 (Β΄ 1148/03.04.2017), 

ΠΟΛ. 1033/2018 (Β΄ 685/27.02.2018), ΠΟΛ. 1065/2018 (Β΄ 1324/18.04.2018), ΠΟΛ. 1217/2018 (Β΄ 

5795/21.12.2018), Α. 1116/2019 (Β΄ 1292/16.04.2019),  Α. 1195/2019 (Β΄ 1860/24.05.2019), Α. 

1051/2020 (Β΄ 947/21.03.2020) και Α. 1159/2020 (Β΄ 2725/03.07.2020). 

. 
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Α. 1264/2020 (Β΄ 5345/04.12.2020) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της 

«Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων 

Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της 

δήλωσης λύσης της μίσθωσης του άρθρου 

9, καθώς και της προθεσμίας της παρ. 8 

του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 

1162/2018 (Β' 3579) απόφασης του 

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

Α. 1204/2020 (B΄ 3972/17.09.2020) Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου 

υποβολής, καθώς και του τύπου και 

περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του 

φόρου και της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 

4172/2013 που παρακρατούνται στο 

εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων 

εμπορικού ναυτικού 

Α. 1025/2020 (Β΄ 406/11.02.2020) Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης 

αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης 

των αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα και της βεβαίωσης 

εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, 

δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με 

τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το 

φορολογικό έτος 2019 

Α. 1176/2019 (Β΄ 1509/06.05.2019) Αναστολή εφαρμογής μέχρι 31 

Δεκεμβρίου 2019 των διατάξεων της Α. 

1099/18.3.2019 (ΦΕΚ 949/Β΄/20.3.2019) 

απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. για τις 

αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών 

πλοίων 

Α. 1101/2019 (Β΄ 948/20.03.2019), 

όπως ισχύει16) 

Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου 

υποβολής, καθώς και του τύπου και 

περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του 

παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις, της περίπτωσης δ’ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των 

περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 

του άρθρου 69 του ν. 4172/2013 

                                                 
16 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις Α. 1185/2019 (Β΄ 1591/09.05.2019) και Α. 1289/2019 (Β΄ 

3275/27.08.2019). 
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Α. 1100/2019 (Β΄ 951/20.03.2019) Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου 

υποβολής, καθώς και του τύπου και 

περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του 

παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα 

από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με 

βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 

4172/2013 

Α. 1099/2019 (Β΄ 949/20.03.2019), 

όπως ισχύει17 

Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου 

υποβολής, καθώς και του τύπου και 

περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του 

φόρου και της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 

4172/2013 που παρακρατούνται στο 

εισόδημα από μισθωτή εργασία και 

συντάξεις 

Α. 1009/2019 (Β΄ 21/14.01.2019), 

όπως ισχύει18  

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης 

αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης 

των αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα και της βεβαίωσης 

εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, 

δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με 

τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το 

φορολογικό έτος 2018 

ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄ 

3579/22.08.2018), όπως ισχύει19 

Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών 

Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 

Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής 

μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου 

ΠΟΛ. 1045/2018 (Β΄ 881/13.03.2018) Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης 

αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης 

των αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα και της βεβαίωσης 

εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, 

δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με 

τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το 
                                                 

17 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις Α. 1185/2019 (Β΄ 1591/09.05.2019) ), Α. 1038/2020 (Β΄ 

888/17.03.2020), Α. 1049/2020 (Β΄ 996/24.03.2020), Α. 1261/2020 (Β΄ 5443/09.12.2020) και Α. 

1261/2020 (Β΄ 5433/09.12.2020).. 
18 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την Α. 1187/2019 (Β΄ 1642/13.05.2019). 
19 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις Α. 1052/2020 (Β΄ 1072/27.03.2020), Α. 1139/2020 (Β΄ 

2269/13.06.2020), Α. 1154/2020 (Β΄ 2482/22.06.2020), Α. 1171/2020 (B΄ 3048/22.07.2020), Α. 

1192/2020 (Β΄ 3636/01.09.2020), Α. 1253/2020 (Β΄ 5180/23.11.2020), Α. 1243/2020 (Β΄ 

4914/09.11.2020) και A. 1253/20.11.2020 (Β΄ 5180/23.11.2020). 
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φορολογικό έτος 2017 

ΠΟΛ. 1025/2017 (Β΄ 618/28.02.2017) Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης 

αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης 

των αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα και της βεβαίωσης 

εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, 

δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με 

τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το 

φορολογικό έτος 2016 

ΠΟΛ. 1274/2015 (Β΄ 

2919/03.12.2015), όπως ισχύει20  

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης 

αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης 

των αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα και της βεβαίωσης 

εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, 

δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με 

τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το 

φορολογικό έτος 2015 

ΠΟΛ. 1051/2015 (Β΄ 

373/18.03.2015), όπως ισχύει21 

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης 

αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης 

των αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη 

χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 

μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 

2014 

ΠΟΛ. 1013/2014 (Β΄ 32/14.01.2014), 

όπως ισχύει22 

Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών 

στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας 

με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου 

ΠΟΛ. 1033/2014 (Β΄ 

276/10.02.2014), όπως ισχύει23 

Υποχρεώσεις πιστωτικών και 

χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων 

πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, 

Εταιριών Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής 

ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, 

ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών 

σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 

εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 

                                                 
20 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1016/2016 (Β΄ 305/15.02.2016). 
21 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1091/2015 (Β΄ 777/04.05.2015). 
22 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1028/2015 (Β΄ 294/27.02.2015). 
23 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1054/2015 (Β΄ 495/01.04.2015), ΠΟΛ. 1260/2015 

(Β΄ 2637/07.12.2015), Α. 1177/2019 (Β΄ 1509/06.05.2019) και Α. 1065/2020 (Β΄ 1175/06.04.2020). 
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του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 

Α΄170/26.07.2013) 

ΠΟΛ. 1039/2014 (Β΄ 271/07.02.2014) Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης 

αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης 

των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα 

και της βεβαίωσης των εισοδημάτων από 

εμπορικές επιχειρήσεις και υποβολή αυτών 

με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ  

Ε. 2113/26.06.2019 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 

4111/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την 

αντικατάστασή τους με το άρθρο 53 του ν. 

4607/2019 

ΠΟΛ. 1083/12.06.2017 Διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή 

προστίμων στις Δηλώσεις Πληροφοριακών 

Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας 

αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα 

έως ογδόντα (80) ευρώ 

ΠΟΛ. 1230/14.10.2015 Διευκρινήσεις για διάφορα θέματα που 

ανακύπτουν κατά την υποβολή των 

πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης 

ακίνητης περιουσίας 

ΠΟΛ. 1030/23.01.2015 Δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων 

μίσθωσης ακίνητης περιουσίας 

ΠΟΛ. 1122/15.06.2015  Διευκρινήσεις ως προς την εφαρμογή των 

άρθρων 1 και 2 της ΠΟΛ.1033/2014 

Απόφασης του Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν μετά την 

τροποποίησή τους με την ΠΟΛ.1054/2015 

Απόφαση της Γενικής Γραμματέως 

Δημοσίων Εσόδων 

Δ12Β 1140186 ΕΞ 15.10.2014 Παροχή πληροφοριών από εταιρίες 

παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με βάση 

την ΠΟΛ.1033/28.01.2014 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 

 

Άρθρο 15Α 
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Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

A. 1138/2020 (B΄ 2470/22.06.2020), 

όπως ισχύει24 

Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του 

χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη 

Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε 

άλλου αναγκαίου θέματος για την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α 

του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) 

Δ.ΟΡΓ.Β 1042957 ΕΞ 2020 (ΥΟΔΔ 

284/14.04.2020) 

Ορισμός μελών της διαρκούς πενταμελούς 

Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας για 

την πιστοποίηση του λογισμικού για την 

Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων 

Α. 1035/2020 (Β΄ 551/20.02.2020) Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και 

διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων 

 

Επί του άρθρου 15Α δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς ερμηνευτικές εγκύκλιοι – οδηγίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΟΛ. 1026/2014 (Β΄ 170/30.01.2014) Καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων 

για την πίστωση φόρου αλλοδαπής, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 

9 του ν. 4172/2013 και την παράγραφο 2 

του άρθρου 16 του ν. 4174/2013 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1166/23.07.2015 Αρμόδια Φορολογική Αρχή στην 

ημεδαπή για τεκμηρίωση πλήρωσης των 

προϋποθέσεων κατ' εφαρμογή των 

διατάξεων των Οδηγιών 2011/96/ΕΕ 

(Μητρικών . Θυγατρικών) και 

2003/49/ΕΚ (Τόκων Δικαιωμάτων  

Συνδεδεμένων Εταιρειών) 
                                                 

24 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την Α. 1227/2020 (Β΄ 4561/15.10.2020 και Β΄ 4822/2.11.2020 

– διόρθωση σφάλματος). 
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ΠΟΛ. 1060/19.3.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του 

ν. 4172/2013. 

 

ΑΡΘΡΟ 17  

Διαφύλαξη πληροφοριών. Απόρρητο 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΥΑ 33652/2020 (Β΄ 5348/05.12.2020) Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών 

«Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» 

και «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού 

Προσώπου» σε Φορείς του Δημοσίου 

μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 

της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

ΥΑ 33501/2020 (Β΄ 5289/01.12.2020) Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο 

πληροφοριακό σύστημα 

«Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. - Υποσύστημα 

Κοινωφελών Περιουσιών» του 

Υπουργείου Οικονομικών 

ΥΑ 20421/2020 (Β΄ 3056/23.07.2020) Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο 

Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης 

Εγγράφων, Δρομολόγησης και 

Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του 

Κέντρου Διαλειτουργικότητας της 

Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 

ΠΟΛ. 1154/2018 (Β΄ 3253/08.08.2018) Εφαρμογή του πλαισίου και της 

πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου 

Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την 

τήρηση του φορολογικού απορρήτου 

ανάλογα με την περίπτωση από τα 

πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17 

ΚΦΔ, διαδικασίες χορήγησης 

απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε 

πρόσωπα εντός και εκτός της 

Φορολογικής Διοίκησης και της 

καταχώρισης και παρακολούθησης της 

χορήγησης αυτής, καθώς και ρύθμιση 

λοιπών διαδικαστικών ή τεχνικών 

θεμάτων 
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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΑΤΥΥΠΔ 0002470/24.12.2019 Διαδικασία Διαχείρισης Αιτημάτων των 

Υποκειμένων των Δεδομένων περί 

Άσκησης των Δικαιωμάτων τους που 

Απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό 

για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 

Ε. 2162/03.09.2019 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 

60 και 108 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 

134) 

ΠΟΛ. 1098/09.04.2014 Παροχή οικονομικών στοιχείων σε 

φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

 

ΑΡΘΡΟ 17Α 

Επί του άρθρου 17 Α δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις ή 

ερμηνευτικές εγκύκλιοι-οδηγίες 

 

ΑΡΘΡΟ 1825 

Υποβολή φορολογικής δήλωσης 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α. 1245/2020 (Β΄ 4837/04.11.2020) Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων του 

άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και 

δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων 

φόρων εισοδήματος 

Α. 1206/2020 (Β΄ 4173/28.09.2020) Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 

του ν. 3091/2002 (Α΄ 330) για τον ειδικό 

φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και διαδικασία 

χορήγησης των απαλλαγών 

Α. 1137/2020 (Β΄ 2423/18.06.2020) Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής 

δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, 

κοινοποίησης των πράξεων 

προσδιορισμού του φόρου και λήψης 

                                                 
25 Οι αποφάσεις που αφορούν στον τύπο και περιεχόμενο και έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του άρ. 

18 ΚΦΔ παρατίθενται κατωτέρω στα άρθρα του 8ου Κεφαλαίου του ΚΦΔ περί προσδιορισμού του 

φόρου ανάλογα με το είδος του φόρου.  
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πιστοποιητικών των φορολογιών 

κεφαλαίου 

Α. 1082/2020 (Β΄ 1303/11.04.2020), 

όπως ισχύει26 

Εγγραφή νέων χρηστών και 

επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες TAXISnet 

Α. 1302/2019 (B΄ 3057/29.07.2019) Εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2018 φυσικών προσώπων του 

άρθρου 3 και νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013  

Α. 1278/2019 (Β΄ 3007/23.07.2019, 

3129/06.08.2019) 

Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και 

αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - 

Τροποποίηση, συμπλήρωση και 

κωδικοποίηση της ΠΟΛ. 1212/2015 

απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 2120). 

Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και 

αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.). 

Α. 1272/2019 (Β΄ 2936/12.07.2019) Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση 

απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του 

αρμόδιου οργάνου - Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση της ΠΟΛ. 1163/2015 

απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 1711) 

ΠΟΛ. 1056/2017 (Β΄ 1325/19.04.2017), 

όπως ισχύει27 

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 

του ν. 3091/2002 (330 Α') για τον ειδικό 

φόρο επί των ακινήτων απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και διαδικασία 

χορήγησης των απαλλαγών 

ΠΟΛ. 1006/2017 (Β΄ 43/17.01.2017) Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας 

υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών 

θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του 

Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πέμπτου 

«Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογη- 

τέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 

57-61) του ν. 4446/2016 (Α΄ 240). 

ΠΟΛ. 1200/2014 (Β΄ 2444/15.09.2014) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών 

                                                 
26 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την Α 1094/2020 (B΄ 1641/30.04.2020). 
27 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1081/2018 (Β΄ 1768/10.5.2018) και ΠΟΛ. 1193/2019 

(Β΄ 1910/28.5.2019). 
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προσώπων 

ΠΟΛ. 1052/2014 (Β΄ 389/19.02.2014 ), 

όπως ισχύει28 

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και 

νομικών προσώπων έτους 2014, τρόπος 

αναγραφής των ακινήτων, 

δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται 

και διαδικασία υποβολής της 

ΠΟΛ. 1031/2014 (Β΄ 261/07.02.2014) Χρόνος και τρόπος απόδοσης του 

προκαταβλητέου φόρου που 

υπολογίζεται επί των δικηγορικών 

αμοιβών καθώς και της παρακράτησης 

φόρου επί των μερισμάτων που 

καταβάλλονται από τους οικείους 

δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και 

γ΄ της παραγράφου 5 και της 

παραγράφου 6 του άρθρου 69 του ν. 

4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) 

ΠΟΛ. 1147/2014 (Β΄ 1357/16.05.2014) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 

2014 και διαδικασία υποβολής αυτής 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2170/27.10.2020 Απαλλαγή ακινήτων μικρών ακριτικών 

νησιών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 

29 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181) 

Ε. 2107/07.07.2020 Διαδικασία υποβολής δηλώσεων 

φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης 

των πράξεων προσδιορισμού του φόρου 

και λήψης πιστοποιητικών των 

φορολογιών κεφαλαίου. Εφαρμογή της 

απόφασης Α. 1137/2020 (ΦΕΚ 2423 Β΄) 

ΠΟΛ. 1119/22.06.2018 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 

397 και 398 παρ.1 του ν. 4512/2018 

(Α΄5) και του άρθρου 49 παρ.4, 5 και 6 

του ν. 4509/2017 (Α΄201) αναφορικά με 

την τροποποίηση των άρθρων 18,19 και 

72 παρ.18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας 

Φορολογικής Διαδικασίας. Κ.Φ.Δ. 

Α΄170 

ΠΟΛ. 1073/17.04.2018 Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση 

                                                 
28 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1224/2014 (Β΄ 2074/30.07.2014). 
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των εντολών ελέγχου για την εφαρμογή 

των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 

παρ.1 του ν. 4512/2018 (Α΄5) αναφορικά 

με την τροποποίηση των άρθρων 18,19 

και 72 παρ.18 του ν.4174/2013 (Κώδικας 

Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ., 

Α΄170).  

ΠΟΛ. 1115/24.07.2017 Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την 

ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων 

του Κεφαλαίου Α' του Πέμπτου Μέρους 

«Οικειοθελής Αποκάλυψη 

Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων 

Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 

(Α' 240) 

ΠΟΛ. 1009/19.01.2017  Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη 

εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου 

Α΄ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής 

Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης 

Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του 

ν. 4446/2016 (Α΄ 240)  

ΔΕΛ Β 1167760/18.12.2014 Παροχή οδηγιών για την άμεση 

κοινοποίηση των εντολών ελέγχου και 

την παροχή διευκρινίσεων για την 

εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 

και 19 του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας (ν. 4174/2013, όπως ισχύει) 

σχετικά με την υποβολή εκπρόθεσμων 

αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων 

ΠΟΛ. 1237/11.11.2014 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της 

δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο 

Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014 

ΔΕΣ Γ 1063076/15.04.2014 Ενημέρωση των φορολογουμένων για 

την εκπλήρωση των φορολογικών τους 

υποχρεώσεων 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΟΛ. 1257/2015 (Β΄ 2588/01.12.2015) Χρόνος υποβολής τροποποιητικών 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, 

φορολογικού έτους 2014, των νομικών 



28 
 

προσώπων και νομικών οντοτήτων του 

άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 

ΠΟΛ. 1104/2015 (Β΄ 844/14.05.2015) Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ 

βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή 

ΠΟΛ. 1011/2015 (Β΄ 56/15.01.2015) Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής 

Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για 

την αποδοχή και εκκαθάριση 

εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων 

Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

(ΕΝΦΙΑ) 

ΠΟΛ. 1173/2014 (Β΄ 2005/23.07.2014) Υποβολή εκπρόθεσμων 

συμπληρωματικών. τροποποιητικών 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 

οικονομικού έτους 2014 με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 

μέσω διαδικτύου 

ΠΟΛ. 1047/2014 (Β΄ 368/17.02.2014), 

όπως ισχύει29  

Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής 

Διοίκησης για την αποδοχή και 

εκκαθάριση εκπρόθεσμων 

τροποποιητικών δηλώσεων 5φόρου 

ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών 

προσώπων και ορισμός διαδικασίας 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2032/19.03.2020 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 

81 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201) για 

την απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

ακινήτων που χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για τις ανάγκες της 

δημόσιας υγείας 

ΠΟΛ. 1125/29.06.2018 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις ως προς 

την εφαρμογή της ΠΟΛ.1097/2018 

εγκυκλίου σχετικά με τη φορολογική 

μεταχείριση ειδικού επιδόματος οργάνου 

που χορηγείται στους μουσικούς των 

Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της 

Εθνικής Λυρικής Σκηνής 

ΠΟΛ. 1119/22.06.2018 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 

397 και 398 παρ.1 του ν. 4512/2018 

(Α΄5) και του άρθρου 49 παρ.4, 5 και 6 

                                                 
29 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1239/2014 (Β΄ 3087/17.11.2014). 
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του ν. 4509/2017 (Α΄201) αναφορικά με 

την τροποποίηση των άρθρων 18,19 και 

72 παρ.18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας 

Φορολογικής Διαδικασίας. Κ.Φ.Δ. 

Α΄170) 

ΠΟΛ. 1083/10.05.2018 Τροποποιητικές δηλώσεις που 

υποβάλλονται λόγω επιστροφής 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

από μισθωτή εργασία και συντάξεις 

ΠΟΛ. 1035/28.02.2018 Παροχή διευκρινήσεων για την 

εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του 

άρθρου 54 του ν. 4174/2013 σε 

περίπτωση υποβολής τροποποιητικής 

δήλωσης παρακρατούμενου φόρου στα 

εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και 

δικαιώματα 

ΠΟΛ. 1172/14.11.2017, όπως ισχύει30  Διευκρινήσεις σχετικά με την προθεσμία 

υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων 

του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) 

και την έναρξη της προθεσμίας για την 

παραγραφή της αξίωσης επιστροφής 

φόρου σε περίπτωση υποβολής 

τροποποιητικής δήλωσης 

ΠΟΛ. 1115/24.07.2017 Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την 

ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων 

του Κεφαλαίου Α' του Πέμπτου Μέρους 

«Οικειοθελής Αποκάλυψη 

Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων 

Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 

(Α' 240) 

ΔΕΑΦ Γ 1096667 ΕΞ 23.06.2017 Παροχή διευκρινήσεων για τη 

διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής 

τροποποιητικών δηλώσεων φόρου 

πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 

27/1975 όπως ισχύει μετά την 

τροποποίησή του ε το άρθρο 44 του ν. 

4465/2017 

ΠΟΛ. 1009/19.01.2017  Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη 

εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου 

Α΄ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής 

Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης 

Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του 

ν. 4446/2016 (Α΄ 240) 

                                                 
30 Η ως άνω απόφαση συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1207/20.12.2017. 
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ΠΟΛ. 1006/17.01.2017 (Β΄43) Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας 

υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών 

θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του 

Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πέμπτου 

«Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογη- 

τέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 

57-61) του ν. 4446/2016 (Α΄ 240). 

ΠΟΛ. 1114/22.07.2016 Διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή 

τροποποιητικών δηλώσεων ε βάσει τις 

διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 

4174/2013  

ΠΟΛ. 1019/03.02.2016 Αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου 

κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών 

και μεταβίβασης ακινήτων μετά την 

αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών 

του συστήματος αντικειμενικού 

προσδιορισμού της αξίας ακινήτων με 

την ΠΟΛ. 1009/2016 απόφαση του Αν. 

Υπουργού Οικονομικών 

ΔΕΛ Β 1167760/18.12.2014 Παροχή οδηγιών για την άμεση 

κοινοποίηση των εντολών ελέγχου και 

την παροχή διευκρινήσεων για την 

εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 

και 19 του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας (ν. 4174/2013, όπως ισχύει) 

σχετικά με την υποβολή εκπρόθεσμων 

αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων 

ΥπΟικ Δ12α1164337 ΕΞ 11.12.2014 Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή 

των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 19 

του ΚΦΔ (ν. 4174/2013) 

ΠΟΛ. 1255/11.12.2014 Υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών 

φορολογικών δηλώσεων 

Δ12 Α 1164337/11.12.2014 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή 

των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 19 

του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013)  

ΠΟΛ. 1248/02.12.2014 Απαιτούμενα παραστατικά για τη 

χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων από 

τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 

ΠΟΛ. 1181/23.07.2014 Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων 

τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων 

οικ. Έτους 2014 
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ΠΟΛ. 1177/14.07.2014 Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. 

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 

2238/1994 και του ν. 4174/2013  

ΠΟΛ. 1174/14.07.2014 Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 19 του ΚΦΔ (ν. 

4174/2013) κατά την υποβολή 

εκπρόθεσμων τροποποιητικών 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 

φυσικών προσώπων οικονομικών ετών 

2013 και προηγούμενα 

ΠΟΛ. 1164/13.06.2014 Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων 

Φόρου Εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων και Ενιαίου Φόρου 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

ΠΟΛ. 1107/14.04.2014 Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών 

δηλώσεων ΦΠΑ 

ΠΟΛ. 1059/24.02.2014 Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων 

στοιχείων ακινήτων 

ΠΟΛ. 1021/14.01.2014 Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης 

περιουσίας  

 

ΑΡΘΡΟ 20 

Δήλωση με επιφύλαξη 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α. 1101/2020 (Β΄ 1753/07.05.2020) Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2019 των νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013 και καθορισμός 

δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' 

αυτές - Υποβολή με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των 

νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013 
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Α. 1037/2019 (Β΄ 213/01.02.2019), 

όπως ισχύει31 

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2018 των νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013 και καθορισμός 

δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' 

αυτές. Υποβολή με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των 

νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013 

ΠΟΛ. 1057/2018 (Β΄ 1137/28.03.2018) Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2017 των νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013 και καθορισμός 

δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' 

αυτές - Υποβολή με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των 

νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013 

ΠΟΛ. 1030/2017 (Β΄ 720/08.03.2017) Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2016 των νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013 και καθορισμός 

δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' 

αυτές - Υποβολή με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των 

νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013 

ΠΟΛ. 1049/2016 (Β΄ 1238/27.04.2016) Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2015 των νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του 

Ν. 4172/2013 και καθορισμός 

δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ 

αυτές Υποβολή με τη χρήση ηλεκ 

τρονικής μεθόδου επικοινωνίας των 

                                                 

31 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την Α. 1129/2019 (Β΄ 1399/23.04.2019). 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των 

νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 

4172/2013 

ΠΟΛ. 1074/2015 (Β΄ 574/08.04.2015) Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2014 των νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του 

Ν.4172/2013 και καθορισμός 

δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' 

αυτές - Υποβολή με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των 

νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων του άρθρου 45 του 

Ν.4172/2013 

 

Σχετικά με του άρθρου 20 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς ερμηνευτικές εγκύκλιοι-οδηγίες. 

ΑΡΘΡΟ 21 

Φάκελος τεκμηρίωσης 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΟΛ. 1184/2017 (Β΄ 4225/01.12.2017), 

όπως ισχύει32 

Διαδικασία εφαρμογής και υποβολής 

των Εκθέσεων Ανά Χώρα (CbC 

Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των 

ν. 4170/2013 (Α΄163) και ν. 4490/2017 

(Α΄150) 

ΠΟΛ. 1097/2014 (Β΄ 883/09.04.2014), 

όπως ισχύει33 

Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου 

και των στοιχείων που περιέχονται στο 

Φάκελο Τεκμηρίωσης, στο Βασικό 

Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον Ελληνικό 

Φάκελο Τεκμηρίωσης και το Συνοπτικό 

Πίνακα Πληροφοριών, των περιπτώσεων 

κατά τις οποίες οι παραπάνω Φάκελοι 

Τεκμηρίωσης θεωρούνται μη πλήρεις ή 

μη επαρκείς, των αποδεκτών μεθόδων 

καθορισμού τιμών των συναλλαγών και 

των μεθόδων καθορισμού του αποδεκτού 

εύρους των τιμών ή του περιθωρίου 

κέρδους για την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 

4174/2013 

                                                 
32 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την Α. 1341/2019 (Β΄ 3475/16.09.2019). 
33 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1144/2014 (Β΄ 1374/29.05.2014). 
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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1131/24.08.2017 Κοινοποίηση των διατάξεων του Μέρους 

Πρώτου του ν. 4484/2017 

(Α΄110/1.8.2017) «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες 

διατάξεις 

ΠΟΛ. 1165/17.11.2016 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40 

και 56 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 

Α΄141/3.8.2016) με τις οποίες 

τροποποιήθηκαν οι σχετικές διατάξεις 

του ν. 4174/2013 

ΔΕΑΦ Β 1086197 ΕΞ 06.06.2016 Υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών 

ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 

21 του ν. 4174/2013 για επιχειρήσεις που 

συγχωνεύονται με απορρόφηση με βάση 

τις διατάξεις του ν. 2166/1993 

ΔΕΑΦ Β 1054893 ΕΞ 17.03.2016 Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση 

τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών 

συναλλαγών κατ' εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 50 του ν. 

4172/2013 και του άρθρου 21 του ν. 

4174/2013 

ΠΟΛ. 1252/20.11.2015, όπως ισχύει34 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή 

των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

(ν. 4174/2013, άρθρα 53-62) 

ΔΕΑΦ Β 1136663 ΕΞ 21.10.2015 Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση 

τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών 

συναλλαγών των εταιρειών επενδύσεων 

σε ακίνητη περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του 

ν. 2778/1999 

ΠΟΛ. 1227/01.10.2015 Πρόσθετες διευκρινήσεις για θέματα 

ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις 

διατάξεις των ν. 4172/2013 και ν. 

4174/2013 

ΠΟΛ. 1142/02.07.2015 Διευκρινήσεις για θέματα ενδοομιλικών 

συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν. 

4172/2013 και ν. 4174/2013 

                                                 

34 Η ως άνω απόφαση συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1215/26.11.2018. 
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ΠΟΛ. 1093/22.04.2015 Διευκρινήσεις ως προς την υποχρέωση 

τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών 

συναλλαγών των εμποροβιομηχανικών 

εταιρειών που έχουν υπαχθεί στις 

διατάξεις του α.ν. 89/1967 

ΔΕΛ Γ 1065153 ΕΞ 23.04.2014 Υποβολή συνοπτικού πίνακα 

πληροφοριών του φακέλου τεκμηρίωσης 

τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών σε 

περίπτωση μετασχηματισμού 

επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 2166/1993 

ΔΕΛ Δ 1168423/19.12.2014 Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα 

ελέγχου ενδοομιλικών συναλλαγών και 

εκπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης 

ενδοομιλικών συναλλαγών και του 

συνοπτικού πίνακα πληροφοριών 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΟΛ. 1284/2013 (Β΄ 3366/31.12.2013) Διαδικασία για την προέγκριση 

μεθοδολογίας ενδοομιλικής 

τιμολόγησης, την αναθεώρηση, 

ανάκληση και ακύρωση της. Ειδικότερο 

περιεχόμενο της αίτησης προέγκρισης, 

σχετικά παράβολα, διαδικασία 

συνεννόησης με τις αρμόδιες αρχές 

άλλων εμπλεκομένων κρατών, τύπος και 

περιεχόμενο των αποφάσεων της 

Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και κάθε 

σχετικό θέμα για την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 

4174/2013 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1165/17.11.2016 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40 

και 56 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α’/ 

3.8.2016) με τις οποίες τροποποιήθηκαν 

οι σχετικές διατάξεις του ν.4174 

ΑΡΘΡΟ 23 
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Εξουσίες φορολογικής διοίκησης 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α. 1413/2019 (Β΄ 4061/07.11.2019) Διαδικασία διενέργειας κατά 

προτεραιότητα μερικού ελέγχου 

φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από 

το γραφείο σε περιπτώσεις που 

διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης 

ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού 

στοιχείου/λογιστικού αρχείου 

(παραστατικού) 

Α. 1293/2019 (Β΄ 3085/31.07.2019) Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που 

τηρούν απλογραφικά βιβλία, για 

φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 

1η Ιανουαρίου 2014 και μετά 

Α. 1234/2019 (Β΄ 2858/05.07.2019)  Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση 

της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α 

του ν. 4174/2013 από τους 

συμβολαιογράφους ή/και από τους 

φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους 

κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 

2019 

ΠΟΛ. 1182/2018 (Β΄ 4422/04.10.2018) Διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του 

άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους 

συμβολαιογράφους ή/και από τους 

φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους 

κτηματολογικών γραφείων 

ΠΟΛ. 1036/2017 (Β΄ 1023/27.03.2017) Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων, που 

τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ν. 

4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), για 

φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης 

Ιανουαρίου 2014 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΔΕΛ Β 1106081/24.07.2019 Προσέλευση φορολογουμένων στα 

Τμήματα Ελέγχου των Δ.Ο.Υ., στα 

Ελεγκτικά Κέντρα, στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και 

στην Δ.Ε.Δ. 

ΠΟΛ. 1186/28.09.2018 Οδηγίες για τη διαπίστωση της ορθής 

εφαρμογής του άρθρου 54 Α΄ του  ν. 

4174/2013 από τους συμβολαιογράφους 
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ή και από τους φύλακες 

μεταγραφών/προϊσταμένους 

κτηματολογικών γραφείων 

ΠΟΛ. 1073/17.04.2018 Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση 

των εντολών ελέγχου για την εφαρμογή 

των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 

παρ.1 του ν. 4512/2018 (Α΄5) αναφορικά 

με την τροποποίηση των άρθρων 18,19 

και 72 παρ.18 του ν. 4174/2013 

(Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 

Κ.Φ.Δ. Α΄170) 

ΔΕΛ Α 1069048/02.05.2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 

34, 62 και 66 του ν. 4174/2013 

«Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας»  

ΠΟΛ. 1165/17.11.2016 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40 

και 56 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α’/ 

3.8.2016) με τις οποίες τροποποιήθηκαν 

οι σχετικές διατάξεις του ν.4174 

Ε. 2140/16.07.2019 Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 

φυσικών προσώπων καθώς και την 

επιστροφή φόρου εισοδήματος σε νομικά 

πρόσωπα / νομικές οντότητες και 

πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α., σε 

περίπτωση μη προσκόμισης 

δικαιολογητικών 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α. 1234/2019 (Β΄ 2858)  Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση 

της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α 

του ν. 4174/2013 από τους 

συμβολαιογράφους ή/και από τους 

φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους 

κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 

2019 

ΠΟΛ. 1182/2018 (Β΄4422) Διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του 

άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους 

συμβολαιογράφους ή/και από τους 
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φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους 

κτηματολογικών γραφείων 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1165/17.11.2016 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40 

και 56 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α’/ 

3.8.2016) με τις οποίες τροποποιήθηκαν 

οι σχετικές διατάξεις του ν.4174 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

Είσοδος σε εγκαταστάσεις 

Επί του άρθρου 25 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις. 

 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1073/17.04.2018 Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση 

των εντολών ελέγχου για την εφαρμογή 

των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 

παρ.1 του ν. 512/2018 (Α΄5) αναφορικά 

με την τροποποίηση των άρθρων 18,19 

και 72 παρ.18 του ν. 4174/2013 

(Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. 

Κ.Φ.Δ. Α΄170) 

ΔΕΛ Α 1069048/02.05.2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 

34, 62 και 66 του ν. 4174/2013 

«Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας»  

ΠΟΛ. 1165/17.11.2016 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40 

και 56 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α’/ 

3.8.2016) με τις οποίες τροποποιήθηκαν 

οι σχετικές διατάξεις του ν.4174 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α. 1476/2019 (Β΄ 4907/31.12.2019) Καθορισμός του αριθμού φορολογικών 
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όπως ισχύει35 ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το 

έτος 2020 

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1177181 ΕΞ 2019 (Β΄ 

4907/31.12.2019), όπως ισχύει36 

Καθορισμός του αριθμού φορολογικών 

ελέγχων και ερευνών που θα 

διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε κατά το 

έτος 2020 

Α. 1413/2019 (Β΄ 4061/07.11.2019) Διαδικασία διενέργειας κατά 

προτεραιότητα μερικού ελέγχου 

φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από 

το γραφείο σε περιπτώσεις που 

διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης 

ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού 

στοιχείου/λογιστικού αρχείου 

(παραστατικού) 

Α. 1234/2019 (Β΄ 2858/05.07.2019) Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση 

της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α 

του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) από τους 

συμβολαιογράφους ή/και από τους 

φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους 

κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 

2019 

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1003215 ΕΞ 2019 (Β΄ 

233/04.02.2019), όπως ισχύει37  

Καθορισμός του αριθμού φορολογικών 

ελέγχων και ερευνών που θα 

διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες 

Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων 

Εσόδων κατά το έτος 2019 

ΔΕΛ Β 1190548 ΕΞ 2018 (Β΄ 

6211/31.12.2018), όπως ισχύει38  

Καθορισμός του αριθμού φορολογικών 

ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το 

έτος 2019 

ΠΟΛ. 1182/2018 (Β΄ 4422/04.10.2018) Διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του 

άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους 

συμβολαιογράφους ή/και από τους 

φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους 

κτηματολογικών γραφείων 

ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017 (Β΄ 

4640/29.12.2017), όπως ισχύει39  

Καθορισμός του αριθμού φορολογικών 

ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το 

                                                 
35 Η  ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την Α. 1127/03.06.2020 (B΄ 2194/05.06.2020). 
36 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1033564 ΕΞ 2020 

(B΄ 1927/19.05.2020). 
37 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1093062 ΕΞ 2019 (Β΄ 2657/01.07.2019). 
38 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις Α. 1105/2019 (Β΄ 1055/29.03.2019) και Α. 1161/2019 (Β΄ 

1462/02.05.2019). 
39 Η ως άνω απόφαση συμπληρώθηκε με την ΔΕΛ Α 1045566 ΕΞ 2018 (Β΄ 1086/26.03.2018) και 

τροποποιήθηκε με την ΔΕΛ Α 1127921 ΕΞ 2018 (Β΄ 3964/12.09.2018). 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/32115
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30584
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30754
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/28390
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/29372
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έτος 2018 

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017 (Β΄ 

4791/29.12.2017), όπως ισχύει40 

Καθορισμός του αριθμού φορολογικών 

ελέγχων και ερευνών που θα 

διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε κατά το 

έτος 2018 

ΔΙΠΑΕΕ 1189600 ΕΞ 2016 (Β΄ 

4396/30.12.2016), όπως ισχύει41  

Καθορισμός του αριθμού φορολογικών 

ελέγχων και ερευνών που θα 

διενεργηθούν κατά το έτος 2017, από τις 

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 

ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016 (Β΄ 

4270/30.12.2016), όπως ισχύει42  

Καθορισμός του αριθμού φορολογικών 

ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το 

έτος 2017 

ΔΕΛ Β 1161529 ΕΞ 2015 (Β΄ 

2873/29.12.2015), όπως ισχύει43  

Καθορισμός του αριθμού φορολογικών 

ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το 

έτος 2016 

ΔΕΛ Α 1145101 ΕΞ / 29.10.2014 Παροχή οδηγιών 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2037/23.03.2020 Κοινοποίηση των διατάξεων του τρίτου 

άρθρου της από 20/3/2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

68/2020) 

ΠΟΛ. 1186/28.09.2018 Οδηγίες για τη διαπίστωση της ορθής 

εφαρμογής του άρθρου 54 Α΄ του  ν. 

4174/2013 από τους συμβολαιογράφους 

ή και από τους φύλακες 

μεταγραφών/προϊσταμένους 

κτηματολογικών γραφείων 

ΠΟΛ. 1208/20.12.2017 Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη 

εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1181829 

ΕΞ 2017/5.12.2017 (Β΄4314) Απόφασης 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων 

ΠΟΛ. 1154/04.10.2017 Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη 

εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1136035 

ΕΞ 2017/15.9.2017 (Β΄ 3278) Απόφασης 
                                                 

40 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1168212 ΕΞ 2018 (Β΄ 5169/16.11.2018). 
41 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΔΙΠΑΕΕ 1466/2017 (Β΄ 3326/21.09.2017), ΕΜΠ 625/2017 

(Β΄ 1985/08.06.2017) και ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 158908 ΕΞ 2017 (Β΄ 4383/13.12.2017). 
42 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΔΕΛ Α 1057280 ΕΞ 2017 (Β΄ 1391/24.04.2017), ΔΕΛ Β 

1136035 ΕΞ 2017 (Β΄ 3278/18.09.2017) και ΔΕΛ Β 1181829 ΕΞ 2017 (Β΄ 4314/11.12.2017). 
43 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΔΕΛ Α 1120557 ΕΞ 2016 (Β΄ 2604/23.08.2016). 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27644
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27644
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/26031
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/26981
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/26981
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27644
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του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων 

ΠΟΛ. 1237/ 21.10.2015 Έλεγχος παραγραφόμενων υποθέσεων 

των φορολογιών κεφαλαίου 

 

 

AΡΘΡΟ 27 

Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α. 1008/2020 (Β΄ 88/27.01.2020) Καθορισμός του περιεχομένου και του 

τρόπου εφαρμογής των μεθόδων 

έμμεσου προσδιορισμού της 

φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α’ 

και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 

ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) για τον 

διορθωτικό προσδιορισμό της 

φορολογητέας ύλης φυσικών ή νομικών 

προσώπων ή κάθε είδους νομικής 

οντότητας που ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα 

ΠΟΛ. 1050/2014 (Β΄ 474/25.02.2014), 

όπως ισχύει44 

Καθορισμός του περιεχομένου και του 

τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου 

των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 27 Ν. 4174 

(Φ.Ε.Κ. Α' 170) για τον διορθωτικό 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης 

φορολογουμένων φυσικών προσώπων με 

μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2016/31.01.2020 Παροχή οδηγιών σχετικά με την 

εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου 

προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης 

των περιπτώσεων α' και δ' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 

4174/2013 (Α' 170) 

Ε. 2015/31.01.2020 Οδηγίες για τον έμμεσο τρόπο 

προσδιορισμού του εισοδήματος των 
                                                 

44 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1094/2014 (Β΄ 961/16.04.2014). 
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φυσικών και νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 28 του ΚΦΕ 

ΠΟΛ. 1259/22.12.2014 Παροχή οδηγιών για τον τρόπο 

εφαρμογής της ΠΟΛ. 1050/17.02.2014 

Απόφασης Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων 

ΔΕΛ Α 1069048/02.05.2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 

34, 62 και 66 του ν. 4174/2013 

«Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» 

ΠΟΛ. 1270/24.12.2013 Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών 

Ελέγχου 

 

AΡΘΡΟ 28 

Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΔΕΛ Α 1198404 ΕΞ 2013 (Β΄ 

3366/31.12.2013) 

Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1194/05.12.2017 Παροχή διευκρινίσεων για την 

αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων 

ελέγχων μέσω επεξεργασίας τραπεζικών 

λογαριασμών, κατ' εφαρμογή των 

διατάξεων της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 

68 του ν.2238/1994 περί 

συμπληρωματικών στοιχείων 

ΠΟΛ. 1132/24.08.2017  Κοινοποίηση διάταξης του άρθρου 74 

του ν. 4484/2017 

ΔΕΛ Α 1069048/02.05.2014  Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 

34, 62 και 66 του ν. 4174/2013 

«Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας».  

 

AΡΘΡΟ 28A 
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Επί του άρθρου 28Α δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις ή 

ερμηνευτικές εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

AΡΘΡΟ 29 

Αμοιβαία διοικητική συνδρομή 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α. 1124/2020 (Β΄ 2328/15.06.2020) Καθορισμός του καταλόγου των 

Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών 

της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων 

Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή 

Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 

όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 

4490/2017 (Α' 150), για στοιχεία του 

φορολογικού έτους 2018 

Α. 1117/2019 (Β΄ 1297/16.04.2019) Καθορισμός του καταλόγου των 

Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών 

της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων 

Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή 

Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 

όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 

4490/2017 (Α' 150), για στοιχεία του 

φορολογικού έτους 2017 

ΠΟΛ. 1157/2018 (Β΄ 3299/09.08.2018) Καθορισμός ειδικότερων κανόνων, 

διοικητικών διαδικασιών και των 

αναγκαίων  συνακόλουθων μέτρων 

αυτών για τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής και σύμφωνης 

εφαρμογής των κανόνων δέουσας 

επιμέλειας που περιλαμβάνονται στο 

Κοινό Πρότυπο Αναφοράς από τα 

Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του  

άρθρου 9 παρ. 7 περίπτ. α’ του 

ν.4170/2013 (Α’ 163), του άρθρου 

πέμπτου παρ. 3 του ν. 4428/2016 (Α’ 

190) και του άρθρου τέταρτου παρ.1 

των ν.4515/2018 (Α’ 18) και 

ν.4516/2018 (Α’ 19) 

ΠΟΛ. 1154/2018 (Β΄ 3253/08.08.2018) Εφαρμογή του πλαισίου και της 

πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου 

Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την 
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τήρηση του φορολογικού απορρήτου 

ανάλογα με την περίπτωση από τα 

πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17 

ΚΦΔ, διαδικασίες χορήγησης 

απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών 

σε πρόσωπα εντός και εκτός της 

Φορολογικής Διοίκησης και της 

καταχώρισης και παρακολούθησης της 

χορήγησης αυτής, καθώς και ρύθμιση 

λοιπών διαδικαστικών ή τεχνικών 

θεμάτων 

ΠΟΛ. 1111/2018 (Β΄ 2265/15.06.2018) Καθορισμός του καταλόγου των 

Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών 

της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων 

Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή 

Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 

όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 

4490/2017 (Α' 150) 

ΠΟΛ. 1094/2018 (Β΄ 1891/24.05.2018) Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων δυνάμει της περίπτ. α΄ της παρ. 

1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 

(Α΄ 164) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 

και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 

(Α΄ 163), και εξειδίκευση των 

υποχρεώσεων των Δηλούντων 

Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών 

Ιδρυμάτων ως προς τον χρόνο και τον 

τρόπο υποβολής των στοιχείων σχετικά 

με την αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών χρηματοοικονομικών 

λογαριασμών δυνάμει του άρθρου 

έκτου παρ. 2 του ν. 4493/2017 

ΠΟΛ. 1184/2017 (Β΄ 4225/1.12.2017), 

όπως ισχύει45 

Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής 

και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά 

Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις 

διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α΄ 163) 

και  ν. 4490/2017 (Α΄ 150) 

ΠΟΛ. 1144/2017 (Β΄ 3477/04.10.2017), 

όπως ισχύει46  

Προσδιορισμός των ημερομηνιών 

έναρξης ισχύος και εφαρμογής της 

Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων 

                                                 

45 Η ως άνω απόφαση. τροποποιήθηκε με την Α. 1341/2019 (Β΄ 3475/09.08.2019). 
46 Η ως άνω ΠΟΛ τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1090/2018 (Β΄ 1982/01.06.2018) και Α.1367/2019 (Β΄ 

3825/16.10.2019). 
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Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή 

Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών 

Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση 

δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 

δεύτερο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α΄ 

190) 

ΠΟΛ. 1137/2017 (Β΄ 3293/19.09.2017), 

όπως ισχύει47 

Καθορισμός των καταλόγων σχετικά με 

τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του 

άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο 

του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις 

Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει 

του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 

5 περίπτ. Β΄ τρίτο εδάφιο του ν. 

4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας 

ΠΟΛ. 1135/2017 (Β΄ 3053/05.09.2017) 

όπως ισχύει48 

Καθορισμός του καταλόγου των 

Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών 

της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων 

Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών χρηματοοικονομικών 

λογαριασμών δυνάμει της παρ. 2 του 

άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α' 

190) 

ΠΟΛ. 1133/2017 (Β΄ 3035/04.09.2017), 

όπως ισχύει49 

Κατάλογος οντοτήτων και 

λογαριασμών που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα 

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και 

Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 

2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα 

σχετικά με την τήρηση των κανόνων 

υποβολής στοιχείων και δέουσας 

επιμέλειας δυνάμει των 

εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 

περίπτ. Β΄ δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 

περίπτ. γ' του ν. 4170/2013 (Α' 163) και 

του άρθρου πέμπτου παρ. 4 πρώτο και 

δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του ν. 

4428/2016 (Α' 190) 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2137/21.07.2020 Επικαιροποίηση της ΠΟΛ 1056/2018 

                                                 
47 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1084/2018 (Β΄ 1690/15.05.2018),  Α. 1208/2019 (Β΄ 

1995/31.05.2019) και Α. 1181/2020 (Β΄ 3271/06.08.2020). 
48 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1078/2018 (Β’ 1634/10.05.2018), Α. 1160/2019 (Β΄ 

1477/03.05.2019) και Α. 1184/2020 (Β΄ 3753/07.09.2020. 
49 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την Α. 1276/2019 (Β΄ 3212/22.08.2019). 

https://www.taxheaven.gr/circulars/28381/pol-1056-2018
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περί οδηγιών και υποδειγμάτων για την 

εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής 

Συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης 

φορολογίας, αναφορικά με την 

ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν 

αιτήματος, την αυθόρμητη ανταλλαγή 

πληροφοριών, τη διοικητική 

κοινοποίηση εγγράφων και την 

ανατροφοδότηση, κατ' εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 29 του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει 

ΠΟΛ. 1056/23.03.2018  Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 

29 του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας, όπως ισχύει, και παροχή 

οδηγιών και υποδειγμάτων για την 

εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής 

Συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης 

φορολογίας, αναφορικά με την 

ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν 

αιτήματος, την αυθόρμητη ανταλλαγή 

πληροφοριών, τη διοικητική 

κοινοποίηση εγγράφων και την 

ανατροφοδότηση 

ΠΟΛ. 1131/24.08.2017 Κοινοποίηση των διατάξεων του Μέρους 

Πρώτου του ν. 4484/2017 

(Α'110/01.08.2017) «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες 

διατάξεις 

 

AΡΘΡΟ 30 

Προσδιορισμός φόρου 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΟΛ. 1202/2014 (Β΄ 2531/23.09.2014), 

όπως ισχύει50 

Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης 

εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών 

κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του 

Ν. 4174/2013, όπως ισχύει 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΔΗΛΕΔ Ζ 1022411 ΕΞ 2018/ 09 -02-

2018 

«Οδηγίες Ευρετηρίου καταχώρησης 

Δηλώσεων Φ.Μ.Α.» 

                                                 

50 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1164/2018 (Β΄ 3544/21.08.2018). 
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ΔΗΛΕΔ Α 1149936 ΕΞ 2017/10-10-

2017 

Ηλεκτρονικό βιβλίο μεταγραφής 

δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης 

Ακινήτων (Φ.Μ.Α.) 

ΔΕΦΚΒ 1148652 ΕΞ 2017/06-10-2017 Σχεδιασμός ηλεκτρονικής καταχώρησης 

βιβλίων μεταγραφής δηλώσεων φόρου 

μεταβίβασης ακινήτων 

ΠΟΛ. 1195/06.12.2017 Παροχή οδηγιών αναφορικά με την 

καταχώριση της φορολογικής οφειλής ή 

της απαίτησης του φορολογουμένου (της 

συζύγου ) όπως προκύπτει κατόπιν 

έκδοσης πράξεων διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου. 

 

AΡΘΡΟ 31 

Άμεσος προσδιορισμός φόρου 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 

Επί του φόρου εισοδήματος (ν. 4172/2013)  

Α. 1186/2020 (Β΄ 3327/07.08.2020) Μείωση προκαταβολής φόρου 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 

Α. 1101/2020 (Β΄ 1753/07.05.2020) Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2019 των νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013 και καθορισμός 

δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' 

αυτές - Υποβολή με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των 

νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013 

Α. 1037/2019 (Β΄ 213/01.02.2019), 

όπως ισχύει51 

Τύπος και περιεχόμενο δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2018 των νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013 και καθορισμός 

δικαιολογητικών που υποβάλλονται με 

αυτές Υποβολή με τη χρήση 

                                                 

51 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την Α. 1129/2019 (Β΄ 1399/23.04.2019). 
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ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των 

νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013 

ΠΟΛ. 1168/2018 (Β΄ 3717/30.08.2018) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

απόδοσης φόρου σε περίπτωση 

κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων 

αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των 

άρθρων 71Β και 71Γ του ν. 4172/2013 

ΠΟΛ. 1057/2018 (Β΄ 1137/28.03.2018) Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2017 των νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013 και καθορισμός 

δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' 

αυτές - Υποβολή με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των 

νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013 

ΠΟΛ. 1030/2017 (Β΄ 720/08.03.2017) Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2016 των νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013 και καθορισμός 

δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' 

αυτές - Υποβολή με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των 

νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 

4172/2013 

ΠΟΛ. 1049/2016 (Β΄ 1238/27.04.2016) Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2015 των νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του 

Ν. 4172/2013 και καθορισμός 

δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ 

αυτές Υποβολή με τη χρήση ηλε 

κτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των 

νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 

4172/2013 
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ΠΟΛ. 1074/2015 (Β΄ 574/08.04.2015) Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2014 των νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του 

Ν.4172/2013 και καθορισμός 

δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' 

αυτές - Υποβολή με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των 

νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων του άρθρου 45 του 

Ν.4172/2013 

ΠΟΛ. 1121/2014 (Β΄ 1036/25.04.2014) Καθορισμός του τρόπου υποβολής, του 

τύπου και περιεχομένου της δήλωσης 

υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από 

τον φορολογούμενο που μεταβιβάζει 

ακίνητη περιουσία σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο άρθρο 41 του ν.4172/2013 

καθώς και της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης του φόρου 

από τους συμβολαιογράφους 

ΠΟΛ. 1043/2014 (Β΄ 314/12.02.2014) α. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος των 

υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 του Ν. 2238/1994, οικονομικού 

έτους 2014 και καθορισμός 

δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων 

στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή. β. 

Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας 

Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, 

σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 και απόδοση 

του φόρου, με τη χρήση ηλεκτρονικής 

μεθόδου επικοινωνίας κατά το 

οικονομικό έτος 2014 

ΠΟΛ. 1040/2014 (Β΄ 300/11.02.2014) Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 

2014 των νομικών προσώπων του 

άρθρου 101 του ν. 2238/1994 και 

καθορισμός δικαιολογητικών που 

υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη 

χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος των νομικών προσώπων του 

άρθρου 101 του ν. 2238/1994 
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Επί του φόρου προστιθέμενης αξίας (ν.2859/2000) 

ΠΟΛ. 1084/2016 (Β΄ 1943/29.06.2016) Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της 

δήλωσης ΦΠΑ «050 -ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 

2016, Φ2 TAXIS» 

ΠΟΛ. 1182/2015 (Β΄ 1832/25.08.2015) Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της 

δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 

2015, Φ2 TAXIS» 

ΠΟΛ. 1198/2014(Β΄ 2382/08.09.2014), 

όπως ισχύει52  

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

ΦΠΑ 

 

Επί του φόρου πλοίων με ελληνική και ξένη σημαία (ν. 27/1975) 

Α. 1201/2020 (Β΄ 3860/10.09.2020) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

απόδοσης τέλους ρυμουλκών και 

αλιευτικών πλοίων, με βάση τις 

διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 

4646/2019 (Α΄201), καθορισμός των 

δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται 

με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας 

λεπτομέρειας για την εφαρμογή των 

διατάξεων αυτών. 

ΠΟΛ. 1022/2017 (Β΄ 492/20.02.2017), 

όπως ισχύει53 

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων 

φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 

27/1975 (ΦΕΚ Α΄77/22.4.1975) 

φορολογικών ετών 2017 και μετά, 

υποβολή αυτών με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 

μέσω διαδικτύου και καθορισμός 

δικαιολογητικών 

ΠΟΛ. 1263/2015 (Β΄ 2793/21.12.2015) Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 

26α του Ν. 27/1975 (Α' 77) όπως τέθηκε 

για πρώτη φορά με τον Νόμο 4336/2015 

(ΦΕΚ Α' 94) 

ΠΟΛ. 1041/2013 (Β΄ 550/07.03.2013) Τύπος και περιεχόμενο της κατά το 

άρθρο 26 του Ν.27/1975 (Α΄77) ‘Περί 

φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς 

προς ανάπτυξη της Εμπορικής 

Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών 

ναυτιλιακών επιχειρήσεων και 

ρυθμίσεως συναφών θεμάτων’, δήλωσης 

                                                 
52 Η ως άνω απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1049/2015. (Β΄ 371/2015), έπαψε σύμφωνα 

με ΠΟΛ 1182/2015 (Β΄ 1832/25.08.2015) να ισχύει ως προς το έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ για δηλώσεις 

που υποβάλλονται από 1.10.2015. 
53 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1099/2017(Β΄ 2382/13.07.2017). 
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φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία, 

συνυποβαλλόμενα με αυτή 

δικαιολογητικά έγγραφα και 

διευκρινήσεις για την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου αυτού, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του 

Ν.4110/2013 (Α΄17) 

 

Επί της εισφοράς στο ετήσιο εισαγόμενο συνάλλαγμα σε εταιρείες του άρθρου 25 του 

ν. 27/1975 με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4111/2013 

Α. 1003/2020 (Β΄ 28/16.01.2020) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

εισφοράς επί του ετήσιου συνολικού 

εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε 

ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου 

ποσού σε ευρώ, με βάση τις διατάξεις 

του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, όπως 

ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με 

το άρθρο 53 του ν.4607/2019, 

φορολογικών ετών 2019 και μετά, 

τρόπος υποβολής και καθορισμός των 

δικαιολογητικών. 

 

 

Επί του φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) 

επιπλέον των μισθών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 

4111/2013 

Α. 1223/2019 (B΄ 2357/18.06.2019) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και 

εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών 

(bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση 

τις διατάξεις της παραγράφου 5 του 

άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄18), 

όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή 

τους με το άρθρο 53 του ν. 4607/2019 

(Α΄65), καθορισμός των 

δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται 

με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας 

λεπτομέρειας για την εφαρμογή των 

διατάξεων αυτών 

 

Επί του φόρου ασφαλίστρων (ν. 3492/2006) 

ΠΟΛ. 1245/2015 (Β΄ 2444/13.11.2015) Καθορισμός του τύπου και του 

περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης 

φόρου ασφαλίστρων μετά τις ρυθμίσεις 

των διατάξεων των περ. α) και β) της 

παρ. 3 του άρθρου 1 του N. 4334/2015 

(Α΄80) 
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Επί του τέλους πλαστικής σακούλας (ν. 2939/2001) 

ΠΟΛ. 1091/2018 (Β΄ 1846/22.05.2018) Καθορισμός του τύπου και του 

περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του 

περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής 

σακούλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 6Α του ν. 2939/2001 ( Α΄179) 

όπως ισχύει, καθώς και της διαδικασίας 

επιβολής και απόδοσης αυτού 

 

Επί του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση (ν. 4389/2016) 

ΠΟΛ. 1085/2016 (Β΄ 2167/13.07.2016) Καθορισμός του τύπου και του 

περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης 

του τέλους στη συνδρομητική 

τηλεόραση επί της αξίας κάθε 

λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 54 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 

Α’ 94), καθώς και της διαδικασίας 

επιβολής και απόδοσης αυτού 

 

Επί του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (ν. 4389/2016) 

ΠΟΛ. 1184/2016 (Β΄ 4087/20.12.2016 

και Β΄ 397/13.02.2017) 

Καθορισμός του τύπου και του 

περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης 

του τέλους συνδρομητών σταθερής 

τηλεφωνίας επί της αξίας κάθε 

λογαριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 55 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 

Α' 94), καθώς και της διαδικασίας 

επιβολής και απόδοσης αυτού 

 

Επί των παρακρατούμενων φόρων 

Α. 1099/2019 (Β΄ 949/20.03.2019), 

όπως ισχύει54 

Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου 

υποβολής, καθώς και του τύπου και 

περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του 

φόρου και της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 

4172/2013 που παρακρατούνται στο 

εισόδημα από μισθωτή εργασία και 

συντάξεις 

Α. 1100/2019 (Β΄ 1098/03.04.2019) Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου 

υποβολής, καθώς και του τύπου και 

                                                 
54 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την Α. 1185/2019 (Β΄ 1591/09.05.2019). Σύμφωνα με την Α. 

1176/2019 (Β΄ 1509/06.05.2019), αναστέλλεται η εφαρμογή της παρούσας για τις αμοιβές των 

πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019. 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30773
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30773
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περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του 

παρακρατούμενου φόρου στα 

εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και 

δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 64 του ν. 4172/2013 

Α. 1101/2019 (Β΄ 948/20.03.2019), 

όπως ισχύει55 

Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου 

υποβολής, καθώς και του τύπου και 

περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του 

παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με 

τις διατάξεις, της περίπτωσης δ’ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των 

περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 

του άρθρου 69 του ν. 4172/2013 

ΠΟΛ. 1073/2014 (Β΄ 746/26.03/2014)  Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής 

Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών 

Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. − Έντυπο 

Ε12−Φ−01.015Α) από αμοιβές που 

καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη 

κατώτερου πληρώματος πλοίου 

ΠΟΛ. 1048/2014 (Β΄ 417/20.02.2014) Τρόπος υποβολής της δήλωσης και 

απόδοσης του φόρου που παρακρατείται 

στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, 

αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για 

συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες 

αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες 

σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 

δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 

4172/2013 

ΠΟΛ. 1046/2014 (Β΄ 369/17.02.2014) Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής 

Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών 

Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-

01.015), της Οριστικής Δήλωσης 

Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα 

(Εντυπο E20/TAXIS) και της Οριστικής 

Δήλωσης Εισοδημάτων από Εμπορικές 

Επιχειρήσεις (Εντυπο Ε21/ΤΑΧIS) 

καθώς και υποχρέωση υποβολής τους και 

απόδοσης του φόρου Μισθωτών 

Υπηρεσιών, με την χρήση ηλεκτρονικής 

μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό 

μέσο στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση 

ΠΟΛ. 1031/2014 (Β΄ 261/07.02.2014)56 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του 

                                                 
55 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με Α. 1185/2019 (Β΄ 1591/09.05.2019) και Α. 1289/2019 (Β΄ 

3275/27.08.2019). 
56 Η ως άνω απόφαση καταργήθηκε με την Α. 1101/2019 (Β΄ 948/20.3.2019). 
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προκαταβλητέου φόρου που 

υπολογίζεται επί των δικηγορικών 

αμοιβών καθώς και της παρακράτησης 

φόρου επί των μερισμάτων που 

καταβάλλονται από τους οικείους 

δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων των περιπτώσεων α και γ 

της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 

του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 

167 Α΄) 

ΠΟΛ. 1028/2014 (Β΄ 245/06.02.2014) Παρακράτηση φόρου από τους φορείς 

γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια 

κάθε είδους αγαθών ή παροχής 

υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 64 του 

ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και 

τρόπος απόδοσής του 

ΠΟΛ. 1027/2014 (Β΄ 211/04.02.2014) Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα 

εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους 

τεχνικών έργων και ενοικιαστών 

δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή 

λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις 

διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 

1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς 

και χρόνος και τρόπος απόδοσής του 

ΠΟΛ. 1014/2014 (Β΄ 48/15.01.2014) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 

15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση 

ακίνητης περιουσίας του άρθρου 41 του 

ν. 4172/2013 και καθορισμός του τρόπου 

υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του 

φόρου 

ΠΟΛ. 1012/2014 (Β΄ 8/08.01.2014) Καθορισμός του χρόνου υποβολής της 

δήλωσης απόδοσης του φόρου που 

παρακρατείται με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 64 του ν. 4172/2013 

ΠΟΛ. 1011/2014 (Β΄ 8/08.01.2014)57,  Καθορισμός του τρόπου υποβολής, 

καθώς και του τύπου και περιεχομένου 

της δήλωσης απόδοσης του 

παρακρατούμενου φόρου στα 

εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και 

δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 64 του ν. 4172/2013 

 

                                                 
57 Η ως άνω απόφαση καταργήθηκε με την Α. 1100/2019 (Β΄ 951/20.03.2019). 
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Επί του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων 

ΠΟΛ. 1271/2013 (Β΄ 3364/31.12.2013), 

όπως ισχύει 58 

Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης 

του ειδικού φόρου τηλεοπτικών 

διαφημίσεων καθώς και του τύπου και 

περιεχομένου της δήλωσης 

 

Επί του Ειδικού Φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α.  

ΠΟΛ. 1059/2017 (Β΄ 1325/19.04.2017) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

ειδικού φόρου επί των ακινήτων και 

διαδικασία υποβολής αυτής 

ΠΟΛ. 1053/2016 (Β΄ 1329/11.05.2016) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 

2016 και διαδικασία υποβολής αυτής 

ΠΟΛ. 1096/2015 (Β΄ 772/04.05.2015) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 

2015 και διαδικασία υποβολής αυτής 

ΠΟΛ. 1147/2014 (Β΄ 1357/28.05.2014) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 

2014 και διαδικασία υποβολής αυτής 

 

Επί του άρθρου 31 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς ερμηνευτικές εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 32  

Διοικητικός προσδιορισμός φόρου 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Επί του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (ν. 4172/2013), τέλους επιτηδεύματος 

φυσικών προσώπων (άρθρο 31 ν. 3986/2011), ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών 

προσώπων (άρθρο 29 ν. 3986/2011 και άρθρο 43Α ν. 4172/2013) και φόρου 

πολυτελούς διαβίωσης (άρθρο 44 ν. 4111/2013)  

Α. 1217/2020 (Β΄ 4215/29.09.2020)  Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής 

στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 

4172/2013, περί εναλλακατικής 

φορολόγησης εισοδήματος φυσικών 

προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από 

συντάξεις που προκύπτουν στην 

αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη 

                                                 
58 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1016/2015 (Β΄ 115/21.01.2015) και ΠΟΛ. 

1180/2015 (Β΄ 1836/25.08.2015). 
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φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 

Α. 1186/2020 (B΄ 3327/07.08.2020 Μείωση προκαταβολής φόρου 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 

A. 1162/2020 (B΄ 3008/20.07.2020) Ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της 

παρ. 53α του άρθρου 72 του 

ν. 4174/2013 σχετικά με την 

ακύρωση/τροποποίηση πράξεων 

διοικητικού προσδιορισμού φόρου 

εισοδήματος και πράξεων επιβολής 

προστίμου που εκδόθηκαν εντός του 

2019 βάσει της παρ.2 του άρθρου 32 του 

ν.4174/2013 

Α. 1130/2020 (Β΄ 2335/15.06.2020)  Τύπος και Περιεχόμενο της Πράξης 

Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του 

άρθρου 5Α του ν. 4172 περί 

εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος 

που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών 

προσώπων που μεταφέρουν τη 

φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα  

Α. 1070/2020 (Β΄ 1267/09.04.2020) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

προσώπων φορολογικού έτους 2019, των 

λοιπών εντύπων και των 

δικαιολογητικών εγγράφων που 

συνυποβάλλονται με αυτή 

Α. 1020/2020 (B΄ 397/10.02.2020) Τύπος και περιεχόμενο της 

«ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3 

Α. 1041/2019 (Β΄ 353/11.02.2019), 

όπως ισχύει59 

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

προσώπων, φορολογικού έτους 2018, των 

λοιπών εντύπων και των 

δικαιολογητικών εγγράφων που 

συνυποβάλλονται με αυτή 

Α. 1034/2019 (Β΄ 175/31.01.2019) Τύπος και περιεχόμενο της 

«ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»-Έντυπο Ε3 

ΠΟΛ. 1068/2018 (Β΄ 1319/17.04.2018) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

                                                 
59 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την Α. 1201/2019 (Β΄ 1861/24.05.2019). 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/30916
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φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

προσώπων, φορολογικού έτους 2017, των 

λοιπών εντύπων και των 

δικαιολογητικών εγγράφων που 

συνυποβάλλονται με αυτή 

ΠΟΛ. 1044/2018 (Β΄ 880/13.03.2018)  Τύπος και περιεχόμενο της 

«ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»-Έντυπο Ε3 

ΠΟΛ. 1034/2017 (Β΄ 759/09.03.2017) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των 

λοιπών εντύπων και των 

δικαιολογητικών εγγράφων που 

υποβάλλονται με αυτή 

ΠΟΛ. 1041/2016 (Β΄ 926/05.04.2016), 

όπως ισχύει60  

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των 

λοιπών εντύπων και των 

δικαιολογητικών εγγράφων που 

υποβάλλονται με αυτή  

ΠΟΛ. 1101/2015 (Β΄ 843/14.05.2015) Τύπος και περιεχόμενο της πράξης 

διοικητικού προσδιορισμού του τέλους 

επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2013 

σε νομικά πρόσωπα και λοιπά θέματα για 

την επιβολή και την είσπραξή του 

ΠΟΛ. 1088/2015 (Β΄ 763/30.04.2015), 

όπως ισχύει61  

1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος φυσικών προσώπων 

φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 

μέσω διαδικτύου και καταβολή του 

φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 

2014, των λοιπών εντύπων και των 

δικαιολογητικών εγγράφων που 

υποβάλλονται με αυτή  

ΠΟΛ. 1146/2014 (Β΄ 1369/29.05.2014)  1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος φυσικών προσώπων 

οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 

μέσω διαδικτύου και καταβολή του 

                                                 
60 Η ως άνω απόφαση συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1096/2016 (Β΄ 2043/05.07.2016). 
61 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1132/2015 (Β΄ 1407/08.07.2015). 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/28298
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φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 

2014, των λοιπών εντύπων και των 

δικαιολογητικών εγγράφων που 

υποβάλλονται με αυτή. 3. Τύπος της 

πράξης διοικητικού προσδιορισμού του 

φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, 

της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του 

τέλους επιτηδεύματος και του φόρου 

πολυτελούς διαβίωσης, η οποία εκδίδεται 

με βάση τις δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος φυσικών προσώπων, που 

υποβάλλονται μετά την 1.1.2014 

ΠΟΛ. 1051/2014 (Β΄ 635/13.03.2014)62 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος φυσικών προσώπων 

οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 

μέσω διαδικτύου και καταβολή του 

φόρου. 

2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

προσώπων, οικονομικού έτους 2014, των 

λοιπών εντύπων και των 

δικαιολογητικών εγγράφων που 

υποβάλλονται με αυτή. 

3. Τύπος της πράξης διοικητικού 

προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος 

φυσικών προσώπων, της ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους 

επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς 

διαβίωσης, η οποία εκδίδεται με βάση τις 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 

φυσικών προσώπων, που υποβάλλονται 

μετά την 1.1.2014. 

ΠΟΛ. 1025/2014 (Β΄ 211/04.02.2014) Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές 

αρχιτεκτόνων και μηχανικών σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του 

άρθρου 69 του ν.4172/2013 καθώς και 

τρόπος απόδοσης 

 

Επί του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ν. 4223/2013) 

Α. 1278/2019 (Β΄ 3007/23.07.2019) Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και 

αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο 

                                                 
62 Η ως άνω απόφαση έπαψε να ισχύει από τη δημοσίευση της ΠΟΛ. 1146/2014 (Β΄ 

1369/29.05.2014).που εκδόθηκε για το ίδιο φορολογικό έτος. 
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Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - 

Τροποποίηση, συμπλήρωση και 

κωδικοποίηση της ΠΟΛ. 1212/2015 

απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 2120). 

Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και 

αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.). 

ΠΟΛ. 1176/2018 (Β΄ 4294/27.09.2018), 

όπως ισχύει63 

Καθορισμός της διαδικασίας και των 

δικαιολογητικών για τη χορήγηση των 

απαλλαγών που ορίζονται στην 

παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 

4223/2013 (Α’ 287) για ακίνητα που 

υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές σε 

περιοχές της Αττικής της 23ης και 24ης 

Ιουλίου 2018 

ΠΟΛ. 1171/2018 (Β΄ 1319/12.09.2018) Καθορισμός της διαδικασίας και των 

δικαιολογητικών για τη χορήγηση των 

απαλλαγών που ορίζονται στις 

παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3 του 

ν. 4223/2013 (Α΄ 287) 

ΠΟΛ. 1151/2018 (Β΄ 3225/07.08.2018) Καθορισμός της διαδικασίας και των 

δικαιολογητικών για τη χορήγηση της 

απαλλαγής που ορίζεται στην 

παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 

4223/2013 (Α΄ 287), για κτίσματα μετά 

του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα 

οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν 

κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω 

σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και 

έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς 

καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές 

ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα 

ΠΟΛ. 1123/2016 (Β΄ 2629/24.08.2016) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

(ΕΝΦΙΑ) - πράξης προσδιορισμού 

φόρου έτους 2016 και επομένων 

ΠΟΛ. 1216/2015 (Β΄ 2143/06.10.2015) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης − 

πράξης διοικητικού προσδιορισμού 

Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

(ΕΝΦΙΑ) έτους 2015 και επομένων 

                                                 

63 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις Α. 1194/2019 (Β΄ 1910/28.05.2019) και Α. 1202/2020 (Β΄ 

3907/14.09.2020). 
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ΠΟΛ. 1212/2015 (Β΄ 2120/01.10.2015), 

όπως ισχύει64  

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

(ΕΝ.Φ.Ι.Α): Διαδικασία χορήγησης 

εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής 

πληρωμής 

ΠΟΛ. 1163/2015 (Β΄ 1711/17.08.2015), 

όπως ισχύει65 

Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση 

απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του 

αρμόδιου οργάνου 

ΠΟΛ. 1250/2014 (Β΄ 3411/19.12.2014) Διαδικασία χορήγησης αναστολής 

πληρωμής του Ενιαίου Φόρου 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) του 

έτους 2014 σε νομικά πρόσωπα 

ΠΟΛ. 1232/2014 (Β΄ 2832/22.10.2014) Διαδικασία χορήγησης μείωσης του 

Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα για 

κύριους χώρους κενών και μη 

ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και 

επαγγελματικών στεγών  

ΠΟΛ. 1231/2014 (Β΄ 2832/22.10.2014) Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί 

του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά 

πρόσωπα έτους 2014 

ΠΟΛ. 1185/2014 (Β΄ 2074/30.07.2014) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης –

πράξης διοικητικού προσδιορισμού 

Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

(ΕΝΦΙΑ) έτους 2014 

ΠΟΛ. 1184/2014 (Β΄ 2074/30.07.2014), 

όπως ισχύει66 

Μηχανογραφική διαχείριση των 

δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για 

τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

 

Επί του φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ν. 3842/2010) 

ΠΟΛ. 1240/2014 (Β΄ 3087/17.11.2014)  Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης − 

πράξης διοικητικού προσδιορισμού 

                                                 
64 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1081/2016 (Β΄ 2163/13.07.2016) και ΠΟΛ. 

1122/2017 (Β΄ 2758/08.08.2017). Τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Α. 

1278/2019 (Β΄ 3007/23.07.2019 και Β΄ 3129/06.08.2019).. 
65 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε επανειλημμένως με τις ΠΟΛ. 1200/2017 (Β΄ 4429/15.12.2017), 

ΠΟΛ. 1073/2016 (Β΄ 1653/09.06.2016), ΠΟΛ. 1003/2016 (Β΄ 3/07.01.2016), ΠΟΛ.. 1251/2015 (Β΄ 

2530/24.11.2015), ΠΟΛ. 1003/2016 (Β΄ 3/07.01.2016), ΠΟΛ. 1073/2016 (Β΄ 1653/09.06.2016), ΠΟΛ. 

1200/2017 (Β΄ 4429/15.12.2017 και 4726/29.12.2017). Τέλος με την Α. 1272/2019 (Β΄ 

2936/12.07.2019) η ΠΟΛ. 1163/2015 τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε. 
66 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1082/2016 (Β΄ 1928/29.06.2016). 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22614
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23865
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27687
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27687
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φόρου ακίνητης περιουσίας ετών 2010 

έως και 2013 

 

Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ν. 1587/1950) 

ΠΟΛ. 1053/2006 (Β΄ 385/29.03.2006)- 

ΑΥΟ 1031379/178/35/0014 

Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος, χρόνος και 

διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη 

μεταβίβαση ακινήτου 

 

Επί της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών (ν. 2961/2001) 

ΠΟΛ. 1215/2014 (Β΄ 2739/14.10.2014) Τύπος και περιεχόμενο της πράξης 

διοικητικού προσδιορισμού φόρου 

κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής 

και προίκας 

 

Επί του φόρου προστιθέμενης αξίας ακινήτων (ν. 2859/2000) 

ΠΟΛ. 1040/2015 (Β΄ 215/10.02.2015) Τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ για 

πράξεις που διενεργήθηκαν το έτος 2014 

από αγρότες φυσικά πρόσωπα 

ΑΥΟ 1031382/1116/ΔΕ-Α/ 

ΠΟΛ. 1054/2006 (Β΄ 385/29.03.2006) 

Έλεγχος ειδικής δήλωσης ΦΠΑ 

μεταβίβασης ακινήτων 

 

Επί του φόρου πλοίων με ελληνική και ξένη σημαία (ν. 27/1975) 

Α. 1093/2020 (Β΄ 1742/07.05.2020) Τύπος πράξης διοικητικού 

προσδιορισμού φόρου πλοίων δεύτερης 

κατηγορίας του ν. 27/1975, που αφορά 

την εκμετάλλευση πλοίων από 1-1-2020 

και μετά 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Επί του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 

Ε. 2162/13.10.2020 Έκδοση πράξεων διοικητικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος 

φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 

32 ΚΦΔ 

 

Επί του φόρου πλοίων με ελληνική και ξένη σημαία (ν. 27/1975) 

Ε. 2054/22.04.2020 Παροχή οδηγιών για την ορθή 

βεβαίωση του φόρου πλοίων δεύτερης 
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κατηγορίας του ν.27/1975, μετά την 

τροποποίηση των διατάξεων των 

άρθρων 12 και 17 του νόμου αυτού, 

καθώς και των διατάξεων των παρ. 1 

και 2 του άρθρου 41 του ν.3182/2003 

με το άρθρο 58 του ν.4646/2019 

 

ΑΡΘΡΟ 33  

Εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Επί του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (ν. 4172/2013), τέλους επιτηδεύματος 

φυσικών προσώπων (άρθρο 31 ν. 3986/2011), ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φυσικών 

προσώπων (άρθρο 29 ν. 3986/2011 και άρθρο 43Α ν. 4172/2013) και φόρου 

πολυτελούς διαβίωσης (άρθρο 44 ν. 4111/2013) 

  

Α. 1229/2020 (Β΄ 4684/23.10.2020) Τύπος και περιεχόμενο της πράξης 

εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου 

εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης, τέλους 

επιτηδεύματος και φόρου πολυτελούς 

διαβίωσης 

 

Επί του φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ν. 4223/2013) 

Α. 1262/2020 (Β΄ 4182/18.11.2019) Έκδοση πράξης εκτιμώμενου 

προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 

νομικών προσώπων και οντοτήτων για το 

έτος 2015. 

Α. 1419/2019 (Β΄ 4182/18.11.2019) Τύπος και περιεχόμενο της πράξης 

εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου 

Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και 

οντοτήτων 

 

Επί του άρθρου 33 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς ερμηνευτικές εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 34  

Διορθωτικός προσδιορισμός φόρου 
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΔΕΛ Α 1044111/2014 (Β΄ 

759/27.03.2014) 

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού 

ΔΕΛ Α 1009902/2014 (Β΄ 

152/29.01.2014) 

Τύπος των πράξεων προσδιορισμού του 

φόρου 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ 

Επί του φόρου εισοδήματος  

ΠΟΛ. 1198/2017 (Β΄ 4385/13.12.2017 

και 4726/29.12.2017) 

Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και 

πράξης επιβολής προστίμου (για νομικά 

πρόσωπα νομικές οντότητες) που 

αφορούν φορολογικά έτη που αρχίζουν 

από 1.1.2014 και μετά 

ΠΟΛ. 1197/2017 (Β΄ 4385/13.12.2017) Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και 

πράξης προστίμου για φυσικά πρόσωπα, 

που αφορούν φορολογικά έτη 2014 και 

επόμενα 

ΔΕΛ Α 1055543 ΕΞ 2014 (Β΄ 

874/08.04.2014) 

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για 

τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ για εισοδήματα 

που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό 

έτος 2013 

ΔΕΛ Α 1055541 ΕΞ 2014 (Β΄ 

874/08.04.2014) 

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για 

τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 

του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 

Α’ 151), που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ για 

εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το 

οικονομικό έτος 2014 (εκτός από 

τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και 

το οικονομικό έτος 2013) 

ΔΕΛ Α 1055536 ΕΞ 2014 (Β΄ 

874/08.04.2014) 

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για 

τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 

του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 
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Α’ 151) 

ΔΕΛ Α 1055481 ΕΞ 2014 (Β΄ 

873/08.04.2014) 

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για 

τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

που δεν εφαρμόζουν τα ΔΛΠ για 

εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το 

οικονομικό έτος 2013 

ΔΕΛ Α 1055438 ΕΞ 2014 (Β΄ 

873/08.04.2014) 

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για 

τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του 

άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α’ 

151), που δεν εφαρμόζουν τα ΔΛΠ για 

εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το 

οικονομικό έτος 2014 (εκτός από 

τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και 

το οικονομικό έτος 2013) 

ΔΕΛ Α 1053230 ΕΞ 2014 (Β΄ 

812/01.04.2014) 

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (για 

φυσικά πρόσωπα), για πράξεις που 

αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13 

ΔΕΛ Α 1053222 ΕΞ 2014 (Β΄ 

812/01.04.2014) 

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για 

τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α’ 

151), για πράξεις που αφορούν χρήσεις 

ως την 31.12.13 

 

Επί του φόρου προστιθέμενης αξίας 

ΔΕΛ Β 1062442 ΕΞ 2017 (Β΄ 

1606/10.05.2017) 

Τύπος Οριστικής Πράξης προσδιορισμού 

ΦΠΑ και Πράξης Επιβολής Προστίμου 

ΔΕΛ Α 1036829 ΕΞ 2014 (Β΄ 

550/05.03.2014 και διορθώσεις 

σφαλμάτων στο Β΄ 819/02.04.2014) 

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού ΦΠΑ 

 

Επί του φόρου κληρονομίας, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και μεταβίβασης 

ακινήτων  

ΠΟΛ. 1227/2014 (Β΄ 2853/22.10.2014) Τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, 

δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και 

μεταβίβασης ακινήτων 
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Επί του ΕΝΦΙΑ 

ΠΟΛ. 1011/2015 (Β΄ 56/15.01.2015) Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής 

Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για 

την αποδοχή και εκκαθάριση 

εκπρόθεσμων τροποποιητικών 

δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 

 

Επί του φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ν. 3842/2010) 

ΠΟΛ. 1047/2014 (Β΄ 368/17.02.2014), 

όπως ισχύει67 

Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής 

Διοίκησης για την αποδοχή και 

εκκαθάριση εκπρόθεσμων 

τροποποιητικών δηλώσεων φόρου 

ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών 

προσώπων, και ορισμός διαδικασίας 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1030/15.02.2018  Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την 

έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων 

ή προστίμων σε βάρος πτωχών για 

παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας 

ΠΟΛ. 1195/06.12.2017 Παροχή οδηγιών αναφορικά με την 

καταχώριση της φορολογικής οφειλής ή 

της απαίτησης του φορολογουμένου (της 

συζύγου) όπως προκύπτει κατόπιν 

έκδοσης πράξεων διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου 

ΠΟΛ. 1019/03.02.2016 Αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου 

κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών 

και μεταβίβασης ακινήτων μετά την 

αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών 

του συστήματος αντικειμενικού 

προσδιορισμού της αξίας ακινήτων με 

την ΠΟΛ. 1009/2016 απόφαση του Αν. 

Υπουργού Οικονομικών 

ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ 02.05.2014  Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 

62 και 66 του ν. 4174/2013 «Κώδικας 

Φορολογικής Διαδικασίας » 

                                                 

67 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1239/2014 (Β΄ 3087/17.11.2014). 
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ΔΕΣ Γ 1063076 ΕΞ 15.04.2014 Ενημέρωση των φορολογουμένων για 

την εκπλήρωση των φορολογικών τους 

υποχρεώσεων 

 

AΡΘΡΟ 35 

Προληπτικός προσδιορισμού φόρου 

Επί του άρθρου 35 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις ή ερμηνευτικές 

εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

AΡΘΡΟ 36 

Παραγραφή 

 

Επί του άρθρου 36 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις. 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

E. 2043/06.04.2020 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 

πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, 

πέμπτου, έκτου, δέκατου, εξηκοστού 

τρίτου και εξηκοστού ένατου της από 

30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α' 75) και του άρθρου 

τριακοστό όγδοο παράγραφος 5 της από 

20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α' 68) 

ΠΟΛ. 1208/20.12.2017 Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη 

εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1181829 

ΕΞ 2017/5-12-2017 (Β' 4314) Απόφασης 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων 

ΠΟΛ. 1154/04.10.2017 Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη 

εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1136035 

ΕΞ 2017/15-9-2017 (Β' 3278) Απόφασης 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων 

ΔΕΛ Β 1144776 ΕΞ 2015/03.11.2015 Παροχή οδηγιών σχετικά με την ορθή 

κοινοποίηση των πράξεων προσδιορισμού 

φόρου και των λοιπών εγγράφων και 

πράξεων που άπτονται των διαδικασιών 

ελέγχου, ώστε να διασφαλίζονται τα 

συμφέροντα του Δημοσίου 
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AΡΘΡΟ 37 

Έκδοση και κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΔΕΛ Α 1198414/2013 (Β΄ 

3367/31.12.2013) 

Τύπος της έκθεσης ελέγχου 

ΠΟΛ. 1188/2011 (Β΄ 1993/08.09.2011), 

όπως ισχύει68  

Επίδοση καταλογιστικών πράξεων 

φορολογικών και τελωνειακών αρχών 

μέσω των Δικαστικών Επιμελητών 

ΠΟΛ. 1214/22.12.2017 (Β' 4618/28-12-

2017 και 4867/29-12-2017) 

Καθορισμός της διαδικασίας και κάθε 

αναγκαίου θέματος, για την εφαρμογή 

των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 49 

του ν.4509/2017 (ΦΕΚ Α’ 201) ως προς 

την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης 

για φορολογικές παραβάσεις 

ΔΕΛ Α 1044111/2014 (Β΄ 

759/27.03.2014) 

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού 

ΔΕΛ Α 1009902/2014 (Β΄ 

152/29.01.2014) 

Τύπος των πράξεων προσδιορισμού του 

φόρου 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ 

Επί του φόρου εισοδήματος  

Α. 1231/2020 (Β’ 4735/26.10.2020) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

φόρου κατά την έξοδο και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

του άρθρου 66Α του ν.4172/2013 

Α. 1130/2020 (Β΄ 2335/15.06.2020) Τύπος και Περιεχόμενο της Πράξης 

Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του 

άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 περί 

εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος 

που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών 

προσώπων που μεταφέρουν τη 

φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 

ΠΟΛ. 1198/2017 (Β΄ 4385/13.12.2017 Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού 

                                                 

68 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΔΕΛ Α 1139948/2012 (Β΄ 2756/11.10.2012) και ΠΟΛ. 

1043/2018 (Β΄ 1002/21.03.2018). 
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και 4726/29.12.2017) προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και 

πράξης επιβολής προστίμου (για νομικά 

πρόσωπα νομικές οντότητες) που 

αφορούν φορολογικά έτη που αρχίζουν 

από 1.1.2014 και μετά 

ΠΟΛ. 1197/2017 (Β΄ 4385/13.12.2017) Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και 

πράξης προστίμου για φυσικά πρόσωπα, 

που αφορούν φορολογικά έτη 2014 και 

επόμενα 

ΔΕΛ Α 1055543 ΕΞ 2014 (Β΄ 

874/08.04.2014) 

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για 

τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ για εισοδήματα 

που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό 

έτος 2013 

ΔΕΛ Α 1055541 ΕΞ 2014 (Β΄ 

874/08.04.2014) 

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για 

τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 

του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 

Α’ 151), που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ για 

εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το 

οικονομικό έτος 2014 (εκτός από 

τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και 

το οικονομικό έτος 2013) 

ΔΕΛ Α 1055536 ΕΞ 2014 (Β΄ 

874/08.04.2014) 

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για 

τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 

του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 

Α’ 151) 

ΔΕΛ Α 1055481 ΕΞ 2014 (Β΄ 

873/08.04.2014) 

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για 

τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

που δεν εφαρμόζουν τα ΔΛΠ για 

εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το 

οικονομικό έτος 2013 

ΔΕΛ Α 1055438 ΕΞ 2014 (Β΄ 

873/08.04.2014) 

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για 

τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του 

άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α’ 

151), που δεν εφαρμόζουν τα ΔΛΠ για 

εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το 

οικονομικό έτος 2014 (εκτός από 

τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
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για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και 

το οικονομικό έτος 2013) 

ΔΕΛ Α 1053230 ΕΞ 2014 (Β΄ 

812/01.04.2014) 

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (για 

φυσικά πρόσωπα), για πράξεις που 

αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13 

ΔΕΛ Α 1053222 ΕΞ 2014 (Β΄ 

812/01.04.2014) 

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για 

τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α’ 

151), για πράξεις που αφορούν χρήσεις 

ως την 31.12.13 

 

Επί του φόρου προστιθέμενης αξίας 

ΔΕΛ Β 1062442 ΕΞ 2017 (Β΄ 

1606/10.05.2017) 

Τύπος Οριστικής Πράξης προσδιορισμού 

ΦΠΑ και Πράξης Επιβολής Προστίμου 

ΔΕΛ Α 1036829 ΕΞ 2014 (Β΄ 

550/05.03.2014 και διορθώσεις 

σφαλμάτων στο Β΄ 819/02.04.2014) 

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού ΦΠΑ 

 

Επί του φόρου κληρονομίας, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και μεταβίβασης 

ακινήτων  

ΠΟΛ. 1227/2014 (Β΄ 2853/22.10.2014) Τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, 

δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και 

μεταβίβασης ακινήτων 

 

Επί του φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ν. 3842/2010) 

ΠΟΛ. 1047/2014 (Β΄ 368/17.02.2014), 

όπως ισχύει69 

Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής 

Διοίκησης για την αποδοχή και 

εκκαθάριση εκπρόθεσμων 

τροποποιητικών δηλώσεων φόρου 

ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών 

προσώπων, και ορισμός διαδικασίας 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ο ΔΕΛ Η 1130255/05.11.2020 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το 

ζήτημα της έκδοσης και κοινοποίησης 

                                                 

69 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1239/2014 (Β΄ 3087/17.11.2014). 
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καταλογιστικών πράξεων εντός των 

προβλεπόμενων προθεσμιών παραγραφής 

ΠΟΛ. 1195/06.12.2017 Παροχή οδηγιών αναφορικά με την 

καταχώριση της φορολογικής οφειλής ή 

της απαίτησης του φορολογουμένου (της 

συζύγου) όπως προκύπτει κατόπιν 

έκδοσης πράξεων διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου 

ΠΟΛ. 1019/03.02.2016 Αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου 

κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών 

και μεταβίβασης ακινήτων μετά την 

αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών 

του συστήματος αντικειμενικού 

προσδιορισμού της αξίας ακινήτων με 

την ΠΟΛ. 1009/2016 απόφαση του Αν. 

Υπουργού Οικονομικών 

ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ 02.05.2014  Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 

62 και 66 του ν. 4174/2013 «Κώδικας 

Φορολογικής Διαδικασίας» 

ΔΕΣ Γ 1063076 ΕΞ 15.04.2014 Ενημέρωση των φορολογουμένων για 

την εκπλήρωση των φορολογικών τους 

υποχρεώσεων 

 

 

AΡΘΡΟ 38 

Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων  

Επί του άρθρου 38 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις. 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2167/13.09.2019 Οδηγίες για την εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 5 και 56 

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

(ν.4172/2013), και του άρθρου 38 του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

(ν.4174/2013) 

Ε. 2071/09.05.2019 Κοινοποίηση των διατάξεων των 

άρθρων 1 (άρθρο 51 της Συμφωνίας) και 

5, 11 - 14, 52 - 54, 56, 71 και 78 του ν. 
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4607/2019 (ΦΕΚ Α' 65) 

 

AΡΘΡΟ 39 

Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας 

Επί του άρθρου 39 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις. 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2015/31.01.2020 Οδηγίες για την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 

4172/2013 

ΠΟΛ. 1175/16.11.2017  Διευκρινίσεις για θέματα ελέγχου 

προσαύξησης περιουσίας 

ΔΕΑΦ Α 1144110/05.11.2015  Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης 

κεφαλαίου προηγουμένων ετών και 

προσαύξησης περιουσίας 

ΠΟΛ. 1228/15.10.2014 Παροχή πρόσθετων οδηγιών στο πλαίσιο 

χειρισμού των υποθέσεων 

φορολογουμένων που αποστέλλουν 

εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 

2009-2011 

ΠΟΛ. 1106/14.04.2014 Προϋποθέσεις δικαιολόγησης 

εισοδήματος από μερίσματα 

πλοιοκτητριών εταιρειών 

ΠΟΛ. 1033/21.02.2013 Διευκρινίσεις στο πλαίσιο χειρισμού των 

υποθέσεων φορολογουμένων που έχουν 

αποστείλει εμβάσματα στο εξωτερικό 

κατά τα έτη 2009-2011 

ΠΟΛ. 1095/29.04.2011 Εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας 

της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 

3888/2010 

 

AΡΘΡΟ 40 

Αρμόδια όργανα 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Δ.Π.Δ.Α. Γ 1107473/2017 (Β΄ Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/925
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2435/17.07.2017) φορείς είσπραξης 

 

Σχετικά με το άρθρο 40 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς ερμηνευτικές εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

AΡΘΡΟ 41 

Πληρωμή φόρου 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α. 1290/2019 (Β΄ 3149/08.08.2019) Τύπος και περιεχόμενο του αποδεικτικού 

καταβολής στις φορολογίες κεφαλαίου  

ΠΟΛ. 1276/2013 (Β΄ 3399/31.12.2013) Καθορισμός του τρόπου καταβολής των 

φόρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 

του ν. 4174/2013 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2144/22.07.2019 Αποδεικτικό καταβολής των φόρων 

κεφαλαίου  

 

ΑΡΘΡΟ 42 

Επιστροφή φόρου 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α. 1153/2020 (Β΄ 2399/17.06.2020, και 

διορθώσεις σφαλμάτων Β΄ 

2698/02.07.2020) 

Επιστροφή του φόρου εισοδήματος 

φυσικών προσώπων 

Α. 1104/2020 (Β΄ 1895/18.05.2020) Διαδικασία επιστροφής Φόρου 

Προστιθεμένης Αξίας 

Α. 1047/2020 (Β΄ 979/21.03.2020) Όροι και διαδικασία είσπραξης - 

επιστροφής για την εφαρμογή του 

ηλεκτρονικού παραβόλου 

ΠΟΛ. 1230/2018 (Β΄ 5909/31.12.2018) Τύπος και περιεχόμενο της «Αίτησης 

επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι 

εγκατεστημένος σε έδαφος της ΕΕ» 

Έντυπο 015-ΦΠΑ 

ΠΟΛ. 1103/2017 (Β΄ 2536/21.07.2017), Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού 
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όπως ισχύει70  υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν 

δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των 

εισροών τους και είτε πραγματοποιούν 

κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται 

με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας 

Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» 

ή «αδειών απλουστευμένων 

διαδικασιών» 

ΠΟΛ. 1104/2015 (Β΄ 844/14.05.2015) Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ 

βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή 

ΠΟΛ. 1212/2014 (Β΄ 2602/30.09.2014) Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού 

υπολοίπου για τις επιχειρήσεις που 

πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν 

επιβαρύνονται με ΦΠΑ και έχουν 

δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των 

εισροών τους 

ΠΟΛ. 1202/2014 (Β΄ 2531/23.09.2014), 

όπως ισχύει71  

Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης 

εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών 

κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 

4174/2013, όπως ισχύει 

ΠΟΛ. 1287/2013 (Β΄ 3366/31.12.2013), 

όπως ισχύει72  

Διαδικασία επιστροφής φόρου 

εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

ΠΟΛ. 1066/2013 (Β΄ 753/02.04.2013), 

όπως ισχύει73 

Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του 

ειδικού καθεστώτος 

ΠΟΛ. 1003/2010 (Β΄ 99/03.02.2010), 

όπως ισχύει74 

Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης 

αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες 

πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο 

Κράτος - Μέλος από αυτό στο οποίο 

είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του 

άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 

2859/2000) 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

                                                 

70 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις ακόλουθες αποφάσεις: ΠΟΛ. 1070/2018 (Β΄ 

1374/24.04.2018) και Α. 1238/2019 (Β΄ 2935/12.07.2019). 
71 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1164/2018 (Β΄ 3544/21.08.2018). 
72 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1183/2014 (Β΄ 2049/29.07.2014).  
73 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1089/2015 (Β΄ 722/27.04.2015), ΠΟΛ. 1127/2015 

(Β΄ 1462/14.07.2015), ΠΟΛ. 1021/2016 (Β΄ 213/08.02.2016). 
74 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την Α. 1208/2020 (Β΄ 4398/06.10.2020) 
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Ο ΔΕΛ Α 1043783 ΕΞ 2020/10.04.2020 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών 

αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής 

φόρων κατόπιν ελέγχου λόγω της 

εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 

Ε. 2204/24.12.2019 Έκπτωση παρακρατούμενων, 

προκαταβληθέντων φόρων και φόρων 

που καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή, κατά 

τη διενέργεια άμεσου προσδιορισμού 

φόρου ή την έκδοση πράξεων 

διοικητικού προσδιορισμού φόρου 

Ο ΔΕΑΦ 1178832 ΕΞ 24.12.2019 Διευκρινίσεις σχετικά με τη 

διαγραφή/επιστροφή του τέλους 

επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και εφεξής 

σε φυσικά πρόσωπα/οντότητες που 

έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή 

εργασιών. 

ΠΟΛ. 1207/20.12.2017 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της 

ΠΟΛ. 1172/2017 εγκυκλίου και παροχή 

οδηγιών για την αντιμετώπιση εκκρεμών 

υποθέσεων 

ΠΟΛ. 1199/06.12.2017 
Αντιμετώπιση υποθέσεων φορολογίας 

κεφαλαίου για ακίνητα που βρίσκονται 

στο Δήμο Ψυχικού. 

ΠΟΛ. 1172/14.11.2017, όπως ισχύει75  Διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία 

υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων 

του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 

(Κ.Φ.Δ.) και την έναρξη της προθεσμίας 

για την παραγραφή της αξίωσης 

επιστροφής φόρου σε περίπτωση 

υποβολής τροποποιητικής δήλωσης 

ΠΟΛ. 1132/24.08.2017 Κοινοποίηση διάταξης άρθρου 74 του ν. 

4484/2017 

ΠΟΛ. 1078/06.04.2015 Διευκρινίσεις ως προς την διαδικασία 

επιστροφής φόρου που παρακρατήθηκε 

ως αχρεωστήτως καταβληθέντος 

ΠΟΛ. 1088/01.04.2014 Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών του ειδικού 

καθεστώτος ΦΠΑ 

                                                 
75 Η ως άνω απόφαση συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1207/20.12.2017. 
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Δ14Α 1170782 ΕΞ 07.11.2013 Αποστολή στοιχείων αιτήσεων 

επιστροφής Φ.Π.Α. 

 

ΆΡΘΡΟ 4376 

Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών – τμηματικής καταβολής σε δόσεις 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α. 1010/2020 (Β΄ 187/30.01.2020) Καθορισμός χρόνου έναρξης εφαρμογής 

για την υπαγωγή στη πάγια ρύθμιση των 

διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 

4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α') καθώς και 

ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών 

εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης της 

υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α 

του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις 

διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 

Α. 1236/2019 (Β΄ 2713/02.07.2019) Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων για την 

εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 

4611/2019 περί προοδευτικού 

περιορισμού των κατασχέσεων που 

επιβάλλονται από τη Φορολογική 

Διοίκηση 

ΠΟΛ. 1110/2017 (Β΄ 2556/24.07.2017 

& Β΄ 2758/08.08.2017) 

α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που 

υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κεφαλαίου Α΄ του Πέμπτου Μέρους 

«Οικειοθέλης 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    

ΠΟΛ. 1080/2015 (Β΄ 628/17.04.2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες 

εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων 

οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 

4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015) 

ΠΟΛ. 1277/2013 (Β΄ 3398/31.12.2013) Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης 

οφειλών του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 

(Α΄ 170) 

                                                 
76 Το άρθρο 43 καταργήθηκε από 01.04.2020 με την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του ν. 4646/2019 (Α΄ 

201/12.12.2019), ωστόσο οι υφιστάμενες ρυθμίσεις του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 συνεχίζουν να 

ισχύουν με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού. 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/43
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2025/27.02.2020 Κοινοποίηση των διατάξεων της πάγιας 

ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της 

παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του 

ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107/2013) όπως 

ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις 

διατάξεις των άρθρου 43 του ν.4646/2019 

(ΦΕΚ Α'201/2019) και της κατ' 

εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης 

Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1010/2020 

(ΦΕΚ Β' 187) καθώς και παροχή οδηγιών 

για την ενιαία εφαρμογή τους 

ΠΟΛ. 1226/09.10.2015 Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή 

οδηγιών για τις τροποποιήσεις των 

Ρυθμίσεων των διατάξεων : α) των 

άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, β) του 

άρθρου 51 του ν. 4305/2014, γ) του 

άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και 

δ) της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α του 

πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 

ΠΟΛ. 1189/01.08.2014 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης του 

άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), 

όπως ισχύει 

 

ΆΡΘΡΟ 44 

Σειρά εξόφλησης 

Επί του άρθρου 44 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις ή ερμηνευτικές 

εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

ΆΡΘΡΟ 45 

Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων 

Επί του άρθρου 45 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις ή ερμηνευτικές 

εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

ΆΡΘΡΟ 46 

Μέτρα διασφάλισης των οφειλών στο Δημόσιο 
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΟΛ. 1064/2017 (Β΄ 1440/27.04.2017) Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 

του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική 

Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), 

καθορισμός λεπτομερειών για τη 

λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης 

Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την 

εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο 

έκδοσης των αποφάσεων αυτής και 

ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και 

αναστολής καταβολής του οφειλόμενου 

ποσού σε περίπτωση άσκησης 

ενδικοφανούς προσφυγής 

ΠΟΛ. 1282/2013 (Β΄ 54/16.01.2014), 

όπως ισχύει77 

Προληπτικά ή διασφαλιστικά του 

δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και 

επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση 

φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 

46 του ν.4174/2013, εξειδίκευση των 

προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά 

επιβάλλονται, καθορισμός των 

περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των 

μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, 

προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους 

και άλλων ειδικότερων θεμάτων 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ο ΔΕΛ Θ 1128719 ΕΞ 02.11.2020 Κοινοποίηση της αριθ. Α.1103/6.5.2020 

(1919B΄/19.5.2020) Απόφασης του 

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 

Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (54Β΄/16.1.2014), 

όπως ισχύει, σχετικά με την επιβολή 

προληπτικών ή διασφαλιστικών του 

δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου 

και επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του 

άρθρου 46 του ν.4174/2013» και παροχή 

διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή 

της. 

Ε. 2022/04.02.201978 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 

                                                 
77 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις ΠΟΛ. 1038/2015 (Β΄ 239/17.02.2015) και Α. 

1103/2020 (Β΄ 1919/19.05.2020). 
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16 και 17 του ν. 4575/2018 (ΦΕΚ Α΄ 

192/14-11-2018) σχετικά με την αναδοχή 

από τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) οφειλών των υπό 

εκκαθάριση επιχειρήσεών τους και 

παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή 

αυτών 

Ε. 2007/10.01.2019 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 

12, 33, 44, 45, 72 και 78του ν. 4587/2018 

(ΦΕΚ Α ́218/24-12-2018) «Επείγουσες 

ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες 

διατάξεις» 

ΔΕΛ Γ 1189816 ΕΞ 20.12.2017 Διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή 

των προληπτικών ή διασφαλιστικών του 

δημοσίου συμφέροντος μέτρων της 

παραγράφου 5 του άρθρου 46 του 

ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), στις περιπτώσεις 

τελών χαρτοσήμου 

ΠΟΛ. 1009/19.01.2017 Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη 

εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου 

Α' του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής 

Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης 

Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 

4446/2016 (Α' 240) 

ΠΟΛ. 1204/29.12.2016 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4446 

(Φ.Ε.Κ.240/Α΄/22.12.2016) «Πτωχευτικός 

Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-

Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη 

φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, 

Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 

Τροποποιήσεις του ν.4270/2014 και 

λοιπές διατάξεις. 

ΠΟΛ. 1066/01.06.2016 Τροποποίηση Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 

3588/2007): Κοινοποίηση διατάξεων του 

Κεφαλαίου Α' της υποπαραγράφου Γ3 του 

άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 

Α714-8-2015), του άρθρου 66 του 

ν.4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α/24-12-2015) 

και του άρθρου 13 του ν. 4378/2016 

                                                                                                                        
78 Σχετική η Ε. 2095/26.6.2020 με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 22,91 και 123 του ν. 

4674/2020 “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση 

ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” Α΄53/11.03.2020). 
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(ΦΕΚ 55 Α/5-4-2016) και παροχή 

οδηγιών 

ΠΟΛ. 1255/27.11.2015 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των 

άρθρων 3 και 7 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 

129/Α΄/17.10.2015) και του άρθρου 51 

του ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 

143/Α΄/9.11.2015), σχετικά με την 

επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών 

του δημοσίου συμφέροντος μέτρων 

άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα 

ΔΕΛ Β 1168052 ΕΞ 2015/30.12.2015 
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 

22 της από 24.12.2015 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με 

την επιβολή προληπτικών ή 

διασφαλιστικών του δημοσίου 

συμφέροντος μέτρων άμεσου και 

επείγοντος χαρακτήρα και του άρθρου 65 

του ν.4356/2015» 

ΔΕΛ Β 1095019 ΕΞ 13.07.2015 Αποστολή πράξεων διασφάλισης των 

συμφερόντων του δημοσίου σύμφωνα με 

τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του 

άρθρου 46 του ν.4174/2013, στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων 

ΠΟΛ. 1067/04.03.2014  Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19α 

του ν.4015/2011 περί «Ευθύνης 

εκκαθαριστών – Ευθύνης νομικών 

προσώπων και Διοικήσεων», όπως αυτό 

προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 

4138/2013 και αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 19 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ 288Α’ 

/31.12.2013) 

 

ΆΡΘΡΟ 47 

Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής/υπερημερίας 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΟΛ. 1280/2013 (Β΄ 3399/31.12.2013) Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της 

ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής 

- υπερημερίας κατά τις διατάξεις των 

άρθρων 47 του ν.4174/2013 και 7 του ν.δ. 

356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως ισχύουν 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 
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ΠΟΛ. 1249/01.12.2014, όπως ισχύει79 Παροχή οδηγιών σχετικά με την τήρηση 

νομότυπων διαδικασιών κοινοποίησης α) 

των πράξεων προσδιορισμού φόρου και 

των λοιπών εγγράφων και πράξεων που 

άπτονται των διαδικασιών ελέγχου, β) της 

ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής 

- υπερημερίας των άρθρων 47 του ν. 

4174/2013 και 7 του ν.δ. 356/1974 

(Κ.Ε.Δ.Ε.), γ) της ατομικής ειδοποίησης 

του άρθρου 4 του ν.δ. 356/1974 

(Κ.Ε.Δ.Ε.) 

 

ΆΡΘΡΟ 48 

Αναγκαστική εκτέλεση 

Επί του άρθρου 48 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις και εγκύκλιοι 

 

ΆΡΘΡΟ 49 

Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης 

Επί του άρθρου 49 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις. 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1192/20.12.2016 Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας 

καταδολίευσης (άρθρο 49 παρ. 3 του 

Κ.Φ.Δ.) 

 

ΆΡΘΡΟ 50 

Αλληλέγγυα ευθύνη 

Επί του άρθρου 50 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις.  

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2173/30.10.2020 Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων του 

άρθρου 50 του ν. 4174/2013, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

                                                 

79 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1029/23.01.2015. 
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Ε. 2128/04.08.2020 Άσκηση ενδικοφανούς και δικαστικής 

προσφυγής ατομικώς από τα 

αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του 

άρθρου 50 ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) 

ΔΕΑΦ Β 1107928 ΕΞ 2017/14.07.2017 Ευθύνη εταίρων δικηγορικών εταιρειών. 

 

ΆΡΘΡΟ 51 

Παραγραφή είσπραξης φόρων 

Επί του άρθρου 51 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις. 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2094/26.06.2020 
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 

65 και 66 του ν. 4689/2020 (ΦΕΚ 

Α'103/27-5-2020) σχετικά με την 

αυτοδίκαιη περάτωση της πτώχευσης 

Ε. 2190/06.11.2019 Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών 

σχετικά με το χρόνο περάτωσης της 

πτώχευσης και την παραγραφή 

πτωχευτικών χρεών 

ΠΟΛ. 1049/08.03.2018 Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των 

διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του 

Πτωχευτικού Κώδικα  «Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης», όπως 

αντικαταστάθηκαν  με το  άρθρο 6  του 

Μέρους Πρώτου του ν. 4446/2016 (Α΄ 

240/22-12-2016) και το άρθρο 14 του ν. 

4491/2017 (Α΄ 152/13-10-2017) 

ΠΟΛ. 1154/12.10.2016 Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων 

περί παραγραφής απαιτήσεων του 

Δημοσίου των Ν. 4270/2014, 

Ν.4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 

321/1969 και άλλων νομοθετημάτων 

ΠΟΛ. 1036/18.03.2016 Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό 

υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις 

διατάξεις του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των 

οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών 

προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει   
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ΆΡΘΡΟ 52 

Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων από φόρους στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΔΠΕΙΣ Α 1080602 ΕΞ 2012 (Β΄ 

1802/08.06.2012), όπως ισχύει80) 

Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη 

απαιτήσεων 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1120/27.05.2013 Αμοιβαία διοικητική συνδρομή στην 

είσπραξη απαιτήσεων μεταξύ των κρατών 

- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κοινοποίηση των διατάξεων του 

ν.4072/12 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 86) - Οδηγία 

2010/24/ΕΕ της 16ης Μαρτίου 2010 του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

 

ΆΡΘΡΟ 53 

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΟΛ. 1156/2014 (Β΄ 1370/29.05.2014) Απαλλαγή από τόκους της εκπρόθεσμης 

καταβολής του φόρου των περιοδικών 

δηλώσεων Φ.Π.Α. που υποβλήθηκαν στις 

30.4.2014 μέσω της υπηρεσίας TAXISnet 

ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 31.12.2013 (Β΄ 

19/10.01.2014) 

Καθορισμός των επιτοκίων του άρθρου 53 

του ν.4174/2013 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2115/24.07.2020 Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για την 

εφαρμογή των διατάξεων των παρ.53 και 

54β του άρθρου 72 του ν.4174/2013 

(Α'170), όπως ισχύουν μετά την ψήφιση 

του ν.4701/2020 (Α'128),οι οποίες 

αφορούν ποσά αναδρομικών εισοδημάτων 

που εισπράχθηκαν το 2013, για τα οποία 

εκδόθηκαν πράξεις προσδιορισμού φόρου 

εντός του 2019, με βάση στοιχεία που είχε 
                                                 

80 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1063035 ΕΞ 2018 (Β΄ 1584/08.05.2018). 
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στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση 

Ε. 2177/03.10.2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 

εβδόμου της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α΄145/30.09.2019) 

ΠΟΛ. 1059/09.05.2016 Καταβολή ποσού κατ' άρθ. 93 ΚΔΔ για το 

παραδεκτό έφεσης 

ΠΟΛ. 1252/20.11.2015, όπως ισχύει81 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή 

των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 

4174/2013, άρθρα 53-62) 

 

ΆΡΘΡΟ 54 

Διαδικαστικές παραβάσεις 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α. 1235/2019 (Β΄ 2926/12.07.2019) Τύπος και περιεχόμενο της πράξης 

επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις 

εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης 

στοιχείων ακινήτων 

ΠΟΛ. 1163/2016 (Β΄ 3779/23.11.2016) Διακοπή εργασιών φορολογουμένων 

(φυσικών, νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων) βάσει του 

πραγματικού χρόνου παύσης των 

εργασιών τους 

ΠΟΛ. 1283/2013 (Β΄ 3367/31.12.2013) Ορισμός Φορολογικού εκπροσώπου, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2115/24.07.2020 Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για την 

εφαρμογή των διατάξεων των παρ.53 και 

54β του άρθρου 72 του ν.4174/2013 

(Α'170), όπως ισχύουν μετά την ψήφιση 

του ν.4701/2020 (Α'128),οι οποίες 

αφορούν ποσά αναδρομικών εισοδημάτων 

που εισπράχθηκαν το 2013, για τα οποία 

εκδόθηκαν πράξεις προσδιορισμού φόρου 

εντός του 2019, με βάση στοιχεία που είχε 

                                                 
81 Η ως άνω απόφαση συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1215/26.11.2018. 
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στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση 

Ε. 2154/07.08.2019 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την 

επιβολή προστίμου για τη μη διαβίβαση 

δεδομένων παραστατικών πωλήσεων από 

οντότητες-εκμεταλλευτές πρατηρίων 

καυσίμων, από πωλητές πετρελαίου 

θέρμανσης και από προμηθευτές 

υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου 

σε πρατήρια, για πωλήσεις καυσίμων». 

Ε. 2131/08.07.2019 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 17 του 

ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α' 199), αναφορικά με 

την τροποποίηση του άρθρου 31 του 

ν.3986/2011 περί επιβολής του τέλους 

επιτηδεύματος 

Ε. 2082/16.05.2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 

73 του ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α΄) για 

θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας 

ΠΟΛ. 1241/28.12.2018 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 

54, 59 και 101 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α' 

212) 

ΠΟΛ. 1192/12.10.2018 Πρόστιμο επιβαλλόμενο σε περίπτωση 

εγκατάστασης ειδικά διασκευασμένων 

τραπεζιών για τη διενέργεια ψυχαγωγικών 

τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, χωρίς 

την καταβολή του νομίμου τέλους 

ΠΟΛ. 1174/13.09.2018 Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., μετά από 

υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές 

διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του 

ν. 4446/2016 

ΠΟΛ. 1119/22.06.2018 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 

397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α' 

5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 του 

ν.4509/2017 (Α' 201) αναφορικά με την 

τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και72 

παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας 

Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α' 

170)  

ΠΟΛ. 1035/28.02.2018 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή 

των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 54 

του ν. 4174/2013 σε περίπτωση υποβολής 

τροποποιητικής δήλωσης 

παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/858
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/857
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 

ΠΟΛ. 1026/12.02.2018 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων 

αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για 

παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 

4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις 

παραβάσεων 

ΠΟΛ. 1139/13.09.2017 Επιβολή προστίμου στις εκπρόθεσμες 

κοινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 

φυσικών προσώπων (Ε1) των έγγαμων 

φορολογούμενων 

ΠΟΛ. 1083/12.06.2017 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή 

προστίμων στις Δηλώσεις 

Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 

Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών 

εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως 

ογδόντα (80) ευρώ 

ΔΕΑΦ Α 1060755 ΕΞ 2017/24.04.2017 Μη επιβολή προστίμων του Κ.Φ.Δ. 

(ν.4174/2013), για εκπρόθεσμες δηλώσεις 

απόδοσης παρακρατουμένων φόρων της 

περ. δ' της παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 

του ν. 4172/2013 που έως την 18.7.2016 

είχαν υποβληθεί μέχρι το τέλος του 

δεύτερου μήνα από την ημερομηνία 

καταβολής της υποκείμενης σε 

παρακράτηση πληρωμής και όχι από την 

ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού 

ΠΟΛ. 1019/03.02.2017 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή 

των διατάξεων της ΠΟΛ. 1163/2016 

(Β΄3779/23-11-2016) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. 

ΠΟΛ. 1004/04.01.2017 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 

102 του ν. 4446/2016 (Α' 240) 

ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ 11.08.2016 Μη επιβολή προστίμου για τις 

τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος που υποβάλλονται από 

όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις 

και οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν 

καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 

ΠΟΛ. 1080/22.06.2016 Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη 

υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από 

την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση 

καταβολής φόρου αλλά μόνο του τέλους 

επιτηδεύματος, καθώς και στην 



86 
 

περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης 

υποβολής μηδενικής δήλωσης απόδοσης 

παρακρατούμενων φόρων 

ΠΟΛ. 1252/20.11.2015, όπως ισχύει82 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή 

των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 

4174/2013, άρθρα 53-62) 

ΠΟΛ. 1230/14.10.2015 Διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που 

ανακύπτουν κατά την υποβολή των 

πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης 

ακίνητης περιουσίας 

ΠΟΛ. 1126/17.06.2015 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 

251 του ν.4281/2014 σχετικά με την 

απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων και 

παροχή σχετικών διευκρινίσεων 

ΠΟΛ. 1103/09.04.2014 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4254/2014 

(ΦΕΚ 85Α΄/7.4.2014) «Μέτρα στήριξης 

και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας 

στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 

και άλλες διατάξεις 

 

ΆΡΘΡΟ 54Α 

Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο ιδιοκτησίας Ακινήτων 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α. 1137/2020 (Β΄ 2423/18.06.2020) Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής 

δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, 

κοινοποίησης των πράξεων 

προσδιορισμού του φόρου και λήψης 

πιστοποιητικών των φορολογιών 

κεφαλαίου 

Α. 1234/2019 (Β΄ 2858/05.07.2019) Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της 

ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 

4174/2013 (Α΄ 170) από τους 

συμβολαιογράφους ή/και από τους 

φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους 

κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 

                                                 

82 Η ως άνω συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1215/26.11.2018,. αναφορικά με τη μη επιβολή του 

προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών 

στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων). 
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2019 

ΠΟΛ. 1182/2018 (Β΄ 4422/04.10.2018) Διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του 

άρθρου 54Α του v. 4174/2013 από τους 

συμβολαιογράφους ή/και από τους 

φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους 

κτηματολογικών γραφείων 

ΠΟΛ. 1040/2018 (Β΄ 884/14.03.2018) Καθορισμός των πηγών και του είδους 

των στοιχείων που συλλέγονται, της 

κατηγορίας των στοιχείων που 

δημοσιεύονται, καθώς και του χρόνου 

τήρησης των στοιχείων στο Μητρώο 

Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων 

ΠΟΛ. 1004/2015 (B΄ 2/02.01.2015), 

όπως ισχύει83 

Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α το 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

ΠΟΛ. 1279/2014 (Β΄ 3397/30.12.2013), 

όπως ισχύει 84 

Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το 

έτος 2014 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2107/07.07.2020 Διαδικασία υποβολής δηλώσεων 

φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των 

πράξεων προσδιορισμού του φόρου και 

λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών 

κεφαλαίου . – Εφαρμογή της απόφασης 

Α.1137/2020 (ΦΕΚ 2423 Β’) 

Ε. 2042/27.03.2020 
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 9, 

10, 21 και 22 του ν. 4664/2020 : 

«Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την 

αύξηση του ποσού του Κοινωνικού 

Μερίσματος για το έτος 2019, την 

παράταση ισχύος του εξωδικαστικού 

μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την 

παράταση της προθεσμίας κατάργησης 

Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών 

Γραφείων» (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις.»  

Ε. 2050/28.03.2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 

53 του ν. 4602/2019 (45 Α) για θέματα 

φορολογίας Κεφαλαίου 

                                                 
83 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1015/2015 (B΄ 245/17.02.2015) και 1114/2015 (B΄ 

1093/10.06.2015) και συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1002/2017 (Β΄ 114/24.01.2017). 
84 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1205/2014 (Β΄ 2518/22.09.2014) και ΠΟΛ. 

1020/2014 (Β΄ 74/22.01.2014) 
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Ε. 2001/28.12.2018 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 

55, 60, 61 και 70 του ν.4583/2018 (Φ.Ε.Κ. 

212 Α'/18-12-2018) για θέματα 

φορολογίας κεφαλαίου 

ΠΟΛ. 1186/28.09.2018 Οδηγίες για τη διαπίστωση της ορθής 

εφαρμογής του άρθρου 54Α' του ν. 

4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή 

και από τους φύλακες 

μεταγραφών/προϊσταμένους 

κτηματολογικών γραφείων 

ΠΟΛ. 1174/13.09.2018 Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., μετά από 

υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές 

διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του 

ν. 4446/2016 

ΠΟΛ. 1109/07.06.2018 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 

112, 113 και 145 του ν.4537/2018 (Φ.Ε.Κ. 

84 Α΄/15-5- 2018 ) για θέματα 

φορολογίας κεφαλαίου 

ΠΟΛ. 1095/21.05.2018 Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α 

(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του ν. 4174/2013 σε 

περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης της 

κληρονομίας 

ΠΟΛ. 1138/13.09.2017 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 10, 

13 και 14 του ν. 4474/2017 και των 

διατάξεων των άρθρων 13, 15, 52, 72, 76 

και 79 του ν. 4484/2017 

ΠΟΛ. 1118/29.07.2016 Πιστοποιητικά που χορηγούνται για 

πώληση ακινήτων με παρακράτηση 

φόρου ή λοιπών οφειλών του 

φορολογουμένου 

ΠΟΛ. 1048/28.03.2017  Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών 

μετά τη μονομερή ανάκληση ανέκκλητης 

πληρεξουσιότητας, η οποία χορηγήθηκε 

με προσύμφωνο για την κατάρτιση 

οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας 

ακινήτου με αυτοσύμβαση 

ΠΟΛ. 1252/20.11.2015, όπως ισχύει85  Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή 

των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 

4174/2013, άρθρα 53-62) 

                                                 
85 Η ως άνω απόφαση συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1215/26.11.2018. 
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ΆΡΘΡΟ 54Β 

Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. 

Επί του άρθρου 54Β δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις. 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1164/18.11.2016 Κοινοποίηση διατάξεων νόμων έτους 

2016 με θέματα αρμοδιότητας της 

Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας 

Κεφαλαίου 

ΠΟΛ. 1252/20.11.2015, όπως ισχύει86 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή 

των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 

4174/2013, άρθρα 53-62) 

ΠΟΛ. 1186/31.07.2014  Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 

του ν. 4276/2014) 

 

ΆΡΘΡΟ 54Γ 

Πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΟΛ. 1157/2018 (Β΄ 3299/09.08.2018) Καθορισμός ειδικότερων κανόνων, 

διοικητικών διαδικασιών και των 

αναγκαίων συνακόλουθων μέτρων αυτών 

για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 

και σύμφωνης εφαρμογής των κανόνων 

δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται 

στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς από τα 

Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του  

άρθρου 9 παρ. 7 περίπτ. α’ του 

ν.4170/2013 (Α’ 163), του άρθρου 

πέμπτου παρ. 3 του ν. 4428/2016 (Α’ 190) 

και του άρθρου τέταρτου παρ.1 των 

ν.4515/2018 (Α’ 18) και ν.4516/2018 (Α’ 

19) 

ΠΟΛ. 1094/2018 (Β΄ 1891/24.05.2018) Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της 

                                                 
86 Η ως άνω απόφαση συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1215/26.11.2018. 
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Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

δυνάμει της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 (Α΄ 164) 

σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του 

άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), και 

εξειδίκευση των υποχρεώσεων των 

Δηλούντων Ελληνικών 

Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς 

τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των 

στοιχείων σχετικά με την αυτόματη 

ανταλλαγή πληροφοριών 

χρηματοοικονομικών λογαριασμών 

δυνάμει του άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 

4493/2017 

ΠΟΛ. 1137/2017 (Β΄ 3293/19.09.2017), 

όπως ισχύει87 

Καθορισμός των καταλόγων σχετικά με 

τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του 

άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του 

ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις 

Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του 

ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 

περίπτ. Β΄ τρίτο εδάφιο του ν. 4170/2013 

(Α' 163), έναντι της Ελλάδας 

ΠΟΛ. 1133/2017 (Β΄ 3035/04.09.2017), 

όπως ισχύει88   

Κατάλογος Οντοτήτων και λογαριασμών 

που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη 

Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί, και 

ειδικότερα θέματα σχετικά με την 

τήρηση των κανόνων υποβολής 

στοιχείων και δέουσας επιμέλειας του 

Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) 

ΠΟΛ. 1130/2017 (Β΄ 3087/07.09.2017), 

όπως ισχύει89 

Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της 

ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των υποχρεώσεων 

των Δηλούντων Ελληνικών 

Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ως προς 

τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των 

στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή του 

Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για 

την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 

χρηματοοικονομικών λογαριασμών 

 

Σχετικά με το άρθρο 54Γ δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς ερμηνευτικές εγκύκλιοι-οδηγίες. 
                                                 

87 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1084/2018 (Β΄ 1690/15.05.2018) και Α. 1208/2019 

(Β΄ 1995/31.05.2019). 
88 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την A. 1276/2019 (Β΄ 3212/22.08.2019). 
89 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1140/2017 (Β΄ 3254/15.09.2017), ΠΟΛ. 1102/2018 

(Β΄ 1986/01.06.208) και Α. 1204/2019 (Β΄ 1869/27.05.2019). 
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ΑΡΘΡΟ 54Δ 

Κυρώσεις για τη μη παροχή πληροφοριών ή στοιχείων από τις ψηφιακές 

πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού 

Επί του άρθρου 54Δ δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις ή 

ερμηνευτικές εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 54Ε 

Πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης 

φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και 

αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ 

Επί του άρθρου 54Ε δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις ή 

ερμηνευτικές εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 54ΣΤ 

Πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη 

λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), καθώς και 

έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ, ο οποίος δεν λειτουργεί με 

εγκεκριμένες προδιαγραφές 

Επί του άρθρου 54ΣΤ δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις ή 

ερμηνευτικές εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 55  

Παραβάσεις φοροδιαφυγής 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΟΛ. 1226.2013 (Β΄ 2554/10.10.2013) Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής 

των ποσών που προκύπτουν μετά τον 

επανυπολογισμό των προστίμων με βάση 

τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 55 και των μεταβατικών 

διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του 

άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 

Α). 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΔΕΛ Γ 1080615 ΕΞ 25.05.2017 Κοινοποίηση των διατάξεων του 
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άρθρου 79 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 

74 Α΄/19.5.2017) αναφορικά με 

πρόστιμο ΦΠΑ για πλαστά, εικονικά 

ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία 

ΔΕΛ Β 1168052 ΕΞ 30.12.2015 Κοινοποίηση των διατάξεων του 

άρθρου 22 της από 24.12.2015  

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

σχετικά με την επιβολή προληπτικών 

ή διασφαλιστικών του δημοσίου 

συμφέροντος μέτρων άμεσα και 

επείγοντος χαρακτήρα και του 

άρθρου 65 του ν. 4356/2015 

ΠΟΛ. 1252/20.11.2015, όπως ισχύει90 Παροχή διευκρινίσεων για την 

εφαρμογή των διατάξεων του 

Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 

4174/2013, άρθρα 53-62) 

ΠΟΛ. 1249/21.11.2013 Λήψη εικονικών ως προς το 

πρόσωπο του εκδότη στοιχείων. 

Παροχή διευκρινίσεων ως προς την 

εφαρμογή των διατάξεων των 

άρθρων 55 και 66 του ν. 4174/2013 

ΠΟΛ. 1226/04.10.2013 Διαδικασία βεβαίωσης και 

καταβολής των ποσών που 

προκύπτουν μετά τον 

επανυπολογισμό των προστίμων με 

βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 

του άρθρου 55 και των μεταβατικών 

διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 

του άρθρου 66 του ν. 4174/2913 

(ΦΕΚ 170 Α΄) 

ΠΟΛ. 1210/06.09.2013 Κοινοποίηση των διατάξεων των 

άρθρων 55 και 66 του ν. 

4174/26.7.2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) 

«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες 

διατάξεις» σχετικά με την επιβολή 

προστίμων για τη μη έκδοση, την 

έκδοση ανακριβών, πλαστών, 

εικονικών και τη λήψη εικονικών 

φορολογικών στοιχείων 

 

                                                 

90 Η ως άνω απόφαση συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1215/26.11.2018. 
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ΆΡΘΡΟ 55Α  

Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη 

Επί του άρθρου 55Α δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις. 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1142/15.09.2016 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του 

νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου 

«ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ-

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) 

του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής 

Διαδικασίας), όπως αυτό προστέθηκε 

στον ΚΦΔ, με το άρθρο 8 του ν. 

4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17.10.2015) 

ΠΟΛ. 1252/20.11.2015, όπως ισχύει91 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή 

των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

(ν. 4174/2013, άρθρα 53-62) 

ΠΟΛ. 1209/20.12.2017  Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών 

σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων 

αναφορών για τα εγκλήματα 

φοροδιαφυγής στη φορολογία 

εισοδήματος 

Ε. 2045/19.3.2019 
 

 Διευκρινίσεις αναφορικά με την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 

του ν. 4174/2013 στα τέλη χαρτοσήμου 

 

ΑΡΘΡΟ 56  

Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς 

Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών 

Συναλλαγών 

Επί του άρθρου 56 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις. 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1252/20.11.2015, όπως ισχύει92 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή 

των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου 

                                                 
91 Η ως άνω απόφαση συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1215/26.11.2018. 
92 Η ως άνω απόφαση συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1215/26.11.2018. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

(ν. 4174/2013, άρθρα 53-62) 

ΔΕΛ Δ 1168423 ΕΞ 19.12.2014 Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα 

ελέγχου ενδοομιλικών συναλλαγών και 

εκπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης 

ενδοομιλικών συναλλαγών και του 

συνοπτικού πίνακα πληροφοριών 

 

ΑΡΘΡΟ 56Α 

Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς υποβολής 

Έκθεσης ανά χώρα και Δηλωτέας Διασυνοριακής Ρύθμισης 

Επί του άρθρου 56Α δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις ή 

ερμηνευτικές εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 57  

Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής 

Επί του άρθρου 57 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις. 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1252/20.11.2015, όπως ισχύει93 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή 

των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 

4174/2013, άρθρα 53-62) 

ΠΟΛ. 1117/10-06-2015 Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των 

άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 

Α/21.3.2015), όπως ισχύει και 

τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 

του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων 

εκπρόθεσμης καταβολής. 

 

ΑΡΘΡΟ 58  

Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης 

Επί του άρθρου 58 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις. 

                                                 
93 Η ως άνω εγκύκλιος συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1215/26.11.2018. 



95 
 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1160/03.08.2018 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή 

των δηλώσεων του Περιβαλλοντικού 

Τέλους του Ν. 2939/2001 όπως ισχύει 

ΠΟΛ. 1252/20.11.2015, όπως ισχύει94 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή 

των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

(ν. 4174/2013, άρθρα 53-62) 

 

ΑΡΘΡΟ 58Α  

Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας 

 

Επί του άρθρου 58Α δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις. 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1155/10.10.2016 Διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή 

προστίμων για παραβάσεις ΦΠΑ του 

άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 (Α΄170), 

όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 

4410/2016 (Α΄141) και ισχύει 

ΠΟΛ. 1112/25.07.2016 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 

«Τροποποιήσεις του άρθρου 58 Α του ν. 

4174/2013» του κατατεθέντος στην 

Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση 

σχεδίου νόμου «Τροποποιήσεις του 

Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς 

ενίσχυση της καταπολέμησης της 

παράνομης εμπορίας καπνού και 

βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση 

Συντονιστικού Κέντρου για την 

Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, 

εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας 

προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 

για τη χρήση της πληροφορικής για 

τελωνειακούς σκοπούς και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Οικονομικών και ενσωμάτωση στην 

                                                 
94 Η ως άνω εγκύκλιος συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1215/26.11.2018. 
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εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 

18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για 

την προσέγγιση των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

των κρατών-μελών σχετικά με την 

κατασκευή, την παρουσίαση και την 

πώληση προϊόντων καπνού και συναφών 

προϊόντων και την κατάργηση της 

Οδηγίας 2001/37/ΕΚ», αναφορικά με τα 

πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με 

τον φόρο προστιθέμενης αξίας 

ΠΟΛ. 1252/20.11.2015, όπως ισχύει95 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή 

των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

(ν. 4174/2013, άρθρα 53-62) 

 

ΑΡΘΡΟ 59  

Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων 

Επί του άρθρου 59 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις. 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1252/20.11.2015, όπως ισχύει96 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή 

των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

(ν. 4174/2013, άρθρα 53-62) 

 

ΑΡΘΡΟ 60  

Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια 

Επί του άρθρου 60 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις. 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1252/20.11.2015, όπως ισχύει97 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή 

                                                 
95 Η ως άνω συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1215/26.11.2018. 
96 Η ως άνω συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1215/26.11.2018. 
97 Η ως άνω συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1215/26.11.2018. 
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των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

(ν. 4174/2013, άρθρα 53-62) 

 

ΑΡΘΡΟ 61  

Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας 

Επί του άρθρου 61 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις. 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1106/14.07.2016 Κοινοποίηση της με αριθμό 89/2015 

γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ, αναφορικά με 

απαλλαγή οφειλών από προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής για λόγους 

ανωτέρας βίας, κατ' άρθ. 6 του ΚΕΔΕ 

ΠΟΛ. 1252/20.11.2015, όπως ισχύει98 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή 

των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

(ν. 4174/2013, άρθρα 53-62) 

 

ΑΡΘΡΟ 62  

Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΟΛ. 1197/2017 (Β΄ 4385/13.12.2017) Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και 

πράξης προστίμου για φυσικά πρόσωπα, 

που αφορούν φορολογικά έτη 2014 και 

επόμενα 

ΠΟΛ. 1198/2017 (Β΄ 4385/13.12.2017 

και 4726/29.12.2017) 

Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και 

πράξης επιβολής προστίμου (για νομικά 

πρόσωπα νομικές οντότητες) που 

αφορούν φορολογικά έτη που αρχίζουν 

από 1/1/2014 και μετά 

ΔΕΛ Β 1062442/2017 (Β΄ 

1606/10.05.2017) 

Τύπος Οριστικής Πράξης προσδιορισμού 

Φ.Π.Α. και Πράξης Επιβολής Προστίμου 

                                                 
98 Η ως άνω απόφαση συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1215/26.11.2018. 
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ΠΟΛ. 1227/2014 (Β΄ 2853/22.10.2014) Τύπος της οριστικής πράξης 

διορθωτικού προσδιορισμού φόρου 

κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, 

προίκας και μεταβίβασης ακινήτων 

ΠΟΛ. 1215/2014 (Β΄ 2739/14.10.2014) Τύπος και περιεχόμενο της πράξης 

διοικητικού προσδιορισμού φόρου 

κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής 

και προίκας 

ΔΕΛ Α 1009902/2014 (Β΄ 

152/29.01.2014) 

Τύπος των πράξεων προσδιορισμού του 

φόρου 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2136/11.08.2020 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 

τεσσαρακοστού έκτου και 

τεσσαρακοστού ενάτου του ν. 4712/2020 

(Α΄ 146) 

ΠΟΛ. 1252/20.11.2015, όπως ισχύει99 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή 

των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

(ν. 4174/2013, άρθρα 53-62) 

ΔΕΛ Α 1069048/2.05.2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 

34, 62 και 66 του ν. 4174/2013 

«Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας» 

ΠΟΛ. 1030/15.02.2018  Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την 

έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων 

ή προστίμων σε βάρος πτωχών για 

παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας 

 

ΑΡΘΡΟ 63  

Ειδική Διοικητική Διαδικασία-Ενδικοφανής Προσφυγή 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

                                                 

99 Η ως άνω απόφαση συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1215/26.11.2018. 
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Α. 1241/2020 (B΄ 4804/30.10.2020) Παράταση της προθεσμίας του β΄ 

εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου έκτου της 

από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄75) ως προς την 

εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής 

του άρθρου 63 ν.4174/2013 

Α. 1122/2020 (B΄ 2088/31.05.2020) Παράταση της προθεσμίας του δεύτερου 

εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου έκτου της 

από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α'75) ως προς την 

εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής 

του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 

ΠΟΛ. 1076/2018 (Β΄ 1456/26.04.2018) Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών 

προσφυγών και αιτημάτων αναστολής 

του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας (ν. 4174/2013) 

ΠΟΛ. 1064/2017 (Β΄ 1440/27.04.2017) Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 

του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική 

Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), 

καθορισμός λεπτομερειών για τη 

λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης 

Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την 

εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο 

έκδοσης των αποφάσεων αυτής και 

ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και 

αναστολής καταβολής του οφειλόμενου 

ποσού σε περίπτωση άσκησης 

ενδικοφανούς προσφυγής 

Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016 (Β΄ 

2759/01.09.2016) 

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

ΠΟΛ. 1002/2013 (Β΄ 55/16.01.2014)100 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 

του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική 

Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή), 

όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 

1/1/2014 και καθορισμός λεπτομερειών 

για τη λειτουργία της Διεύθυνσης 

Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας 

Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την 

εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο 

έκδοσης των αποφάσεων αυτής» 

 
                                                 

100 Η ως άνω απόφαση καταργήθηκε με την ΠΟΛ. 1064/2017 (Β΄ 1440/27.04.2017). 
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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2173/30.10.2020 Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων του 

άρθρου 50 του ν. 4174/2013, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

Ε. 2128/04.08.2020 Άσκηση ενδικοφανούς και δικαστικής 

προσφυγής ατομικώς από τα 

αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του 

άρθρου 50 ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) 

Ε. 2010/11.01.2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 

68 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄ 

218/24.12.2018), αναφορικά με την 

προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς 

προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης 

Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) και παροχή 

οδηγιών για την εφαρμογή τους 

ΠΟΛ. 1234/14.12.2018 Άσκηση ενδίκου βοηθήματος σε 

περίπτωση απόρριψης αιτήματος 

μεταφοράς φορολογικής κατοικίας 

ΠΟΛ. 1192/12.10.2018 Πρόστιμο επιβαλλόμενο σε περίπτωση 

εγκατάστασης ειδικά διασκευασμένων 

τραπεζιών για τη διενέργεια 

ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με 

παιγνιόχαρτα, χωρίς την καταβολή του 

νομίμου τέλους 

ΠΟΛ. 1180/27.09.2018  Εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά 

πράξεων Φορολογικής Διοίκησης 

ΠΟΛ. 1144/24.07.2018  Παροχή οδηγιών σχετικά με την 

υποβολή και εξέταση των ενδικοφανών 

προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον 

της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και 

Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης 

Επίλυσης Διαφορών, με έδρα την 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 

λόγω ανακαθορισμού της αρμοδιότητάς 

της 

ΠΟΛ. 1003/03.01.2018 Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις 

διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 

του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 

Α’ 201/22.12.2017) ως προς την επιβολή 

της επιεικέστερης κύρωσης κατά την 

έκδοση πράξεων διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου 



101 
 

ΠΟΛ. 1014/26.01.2017 Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του 

άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), 

«περί της άσκησης ενδικοφανούς 

προσφυγής», σε περιπτώσεις 

αμφισβήτησης πράξεων της 

Φορολογικής Διοίκησης που αφορούν 

τέλη κυκλοφορίας 

ΠΟΛ. 1157/26.10.2016 Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς 

προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας 

Εσωτερικής Επανεξέτασης για τους 

κατοίκους εξωτερικού 

ΠΟΛ. 1142/15.09.2016 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του 

νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου 

«ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) 

του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής 

Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό 

προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 

του ν. 4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α' 

129/17.10.2015) 

ΠΟΛ. 1144/03.07.2015 Επιμήκυνση των προθεσμιών για την 

έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών 

προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας 

Εσωτερικής Επανεξέτασης 

Δ.Ε.Δ. Β1 1093475 ΕΞ 3.7.2015 Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την 

άσκηση και το χειρισμό των ένδικων 

μέσων που ασκούνται κατά αποφάσεων 

διοικητικών δικαστηρίων επί προσφυγών 

κατά ρητών ή σιωπηρών αποφάσεων της 

Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 

ΠΟΛ. 1081/06.04.2015 Διαδικασία υποβολής και εξέτασης 

ενδικοφανών προσφυγών από τα 

Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης 

Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 

Δ.Ε.Δ. Β1 1018278/05.02.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις 

και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών 

κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης 

Επίλυσης Διαφορών 

ΠΟΛ. 1005/30.12.2014 Επιμήκυνση των προθεσμιών για την 

έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων 

αναστολών και επί ενδικοφανών 

προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/715
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Εσωτερικής Επανεξέτασης 

ΠΟΛ. 1254/11.12.2014 Παύση της ισχύος της με αριθ. ΠΟΛ. 

1218/2014 εγκυκλίου ΓΓΔΕ σχετικά με 

την υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών 

προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού 

προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ (ν. 4223/2013) 

στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 

ΠΟΛ. 1218/03.10.2014101 Υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών 

προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού 

προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) 

έτους 2014 στη Διεύθυνση Επίλυσης 

Διαφορών 

ΠΟΛ. 1192/12.08.2014 Αναστολή της προθεσμίας για την 

άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής 

ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής 

Επανεξέτασης (Διεύθυνσης Επίλυσης 

Διαφορών), καθώς και για την έκδοση 

αποφάσεων επί ενδικοφανών 

προσφυγών, κατά το χρονικό διάστημα 

από 1 έως 31 Αυγούστου 

ΠΟΛ. 1142/15.05.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων της περ. γ΄ 

του άρθρου 50 του ν.4238/2014 όπως 

αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της 

παρ. 3 του άρθρου 184 του ν. 4261/2014 

αναφορικά με την εξέταση από την 

Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης 

υποθέσεων που είχαν εισαχθεί ενώπιον 

της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης 

Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α 

του ν. 2238/1994 με αίτημα διοικητικού 

συμβιβασμού και δεν εξετάσθηκαν 

ΠΟΛ. 1069/04.03.2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 

4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170/26.07.2013) 

“Ειδική Διοικητική Διαδικασία–

Ενδικοφανής προσφυγή”, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν. 

4223/2013 (ΦΕΚ A’ 287/31.12.2013) για 

την διαδικασία υποβολής και εξέτασης 

ενδικοφανών προσφυγών από τη 

Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 

ΠΟΛ. 1066/27.02.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 

                                                 

101 Η ως άνω απόφαση καταργήθηκε με την ΠΟΛ. 1254/11.12.2014. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/578
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/594
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
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50 του ν. 4238/2014 αναφορικά με την 

εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής 

Επανεξέτασης (Διεύθυνση Επίλυσης 

Διαφορών) υποθέσεων που είχαν 

εισαχθεί ενώπιον της Επιτροπής 

Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών 

(ΕΔΕΦΔ) του άρθρου 70Α του ν. 

2238/1994 και οδηγίες για την εφαρμογή 

τους 

 

ΑΡΘΡΟ 63Α  

Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α. 1226/2020 (Β΄ 4504/13.10.2020) Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη 

Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, 

σύμφωνα με τις διμερείς Συμβάσεις για 

την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας 

του Εισοδήματος. 

ΠΟΛ. 1129/2017 (Β΄ 2967/30.08.2017) Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη 

Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, 

σύμφωνα με τη “Σύμβαση μεταξύ των 

Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής 

φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως 

των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων 

(90/436/ΕΟΚ)” (Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

Διαιτησίας), που κυρώθηκε με το ν. 

2216/1994 (Α΄ 83) 

ΠΟΛ. 1049/2017 (Β΄ 1235/07.04.2017)102 Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη 

Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού 

σύμφωνα με τις διμερείς Συμβάσεις για 

την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας 

του Εισοδήματος 

 

Σχετικά με το άρθρο 63Α δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς ερμηνευτικές εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 63Β 

                                                 

102 Η ως άνω απόφαση καταργήθηκε με την Α. 1226/2020 (Β΄ 4504/13.10.2020). 
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Ακύρωση ή τροποποίηση άμεσου προσδιορισμού φόρου, πράξης προσδιορισμού 

φόρου και πράξης επιβολής προστίμου 

 

Επί του άρθρου 63Β δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις ή 

ερμηνευτικές εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 64  

Επαρκής Αιτιολογία 

Επί του άρθρου 64 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις ή ερμηνευτικές 

εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 65  

Βάρος απόδειξης 

Επί του άρθρου 65 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις ή ερμηνευτικές 

εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 65Α  

Φορολογικό Πιστοποιητικό 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΟΛ. 1124/2015 (Β΄ 1196/22.06.2015), 

όπως ισχύει103  

Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής 

των διατάξεων του άρθρου 65Α του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 

4174/2013, ΦΕΚ Α΄ 170), σχετικά με το 

Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά 

γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο 

Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α΄ 174) 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2097/03.06.2019 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με 

διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται 

στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του 

                                                 

103 Η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1100/2016 (Β΄ 2293/25.07.2016), ΠΟΛ. 1108/2017 

(Β΄ 2561/25.07.2017), ΠΟΛ. 1067/2018 (Β΄ 1320/17.04.2018) και Α. 1240/2020 (Β΄ 4753/27.10.2020) 

ενώ δόθηκαν σχετικές παρατάσεις με τις ΠΟΛ. 1243/2015 (Β΄ 2402/09.11.2015), ΠΟΛ. 1214/2015 (Β΄ 

2224/15.10.2015) και ΠΟΛ. 1256/2015 (Β΄ 2601/02.12.2015). 
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άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για τους 

ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις 

ελεγκτικές εταιρείες 

ΠΟΛ. 1165/17.11.2016 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40 

και 56 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α’/ 

3.8.2016) με τις οποίες τροποποιήθηκαν 

οι σχετικές διατάξεις του ν.4174 

 

ΑΡΘΡΟ 66  

Εγκλήματα φοροδιαφυγής 

Επί του άρθρου 66 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις. 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ε. 2125/03.07.2019 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 469 

του νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 

4619/2019) περί του αδικήματος της μη 

καταβολής χρεών προς το Δημόσιο 

Ε. 2045/19.03.2019 Διευκρινίσεις αναφορικά με την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 

του ν. 4174/2013 στα τέλη χαρτοσήμου 

ΠΟΛ. 1209/20.12.2017 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών 

σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων 

αναφορών για τα εγκλήματα 

φοροδιαφυγής στη φορολογία 

εισοδήματος 

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1189961/20.12.2017 Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη 

εφαρμογή της με αριθ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 

158908 ΕΞ 2017 ΕΜΠ /5-12-2017 

(Φ.Ε.Κ. Β΄ 4383/2017) Απόφασης του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων 

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1752/18.10.2017 Παροχή οδηγιών για την ενιαία και 

ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. 

ΔΙΠΑΕΕ 1466/19.9.2017 (ΦΕΚ Β΄ 

3326) Απόφασης του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

ΠΟΛ. 1142/15.09.2016 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του 

νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου 

«ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ-

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27036
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ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) 

του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής 

Διαδικασίας), όπως αυτό προστέθηκε 

στον ΚΦΔ, με το άρθρο 8 του ν. 

4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17.10.2015) 

ΠΟΛ. 1252/20.11.2015, όπως ισχύει104  Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή 

των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

(ν. 4174/2013, άρθρα 53-62) 

ΔΕΛ Α 1069048/02.05.2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 

62 και 66 του ν. 4174/2013 «Κώδικας 

Φορολογικής Διαδικασίας» 

 

ΑΡΘΡΟ 67  

Αυτουργοί και συνεργοί 

Επί του άρθρου 67 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις. 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1209/20.12.2017 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών 

σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων 

αναφορών για τα εγκλήματα 

φοροδιαφυγής στη φορολογία 

εισοδήματος 

ΠΟΛ. 1142/15.09.2016 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του 

νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου 

«ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ-

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) 

του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής 

Διαδικασίας-ΚΦΔ), όπως αυτό 

προστέθηκε στον ΚΦΔ, με το άρθρο 8 

του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 

Α΄129/17.10.2015)». 

 

ΑΡΘΡΟ 68  

Επί του άρθρου 68 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις. 
                                                 

104 Η ως άνω απόφαση συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1215/26.11.2018. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1190/01.12.2017 Κοινοποίηση της αριθμ. 254/2017 

Γνωμοδότησης του ΝΣΚ αναφορικά με 

την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς χωρίς 

να έχει προηγηθεί η έκδοση οριστικού 

προσδιορισμού φόρου 

ΠΟΛ. 1142/15.09.2016 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του 

νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου 

«ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ-

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) 

του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής 

Διαδικασίας-ΚΦΔ), όπως αυτό 

προστέθηκε στον ΚΦΔ, με το άρθρο 8 

του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 

Α΄129/17.10.2015)». 

 

ΑΡΘΡΟ 69  

Επί του άρθρου 69 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις ή ερμηνευτικές 

εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 70 

Επί του άρθρου 70 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις ή ερμηνευτικές 

εγκύκλιοι-οδηγίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 71  

Επί του άρθρου 71 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις. 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΟΛ. 1142/15.09.2016 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του 

νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου 

«ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ-

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) 

του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής 

Διαδικασίας-ΚΦΔ), όπως αυτό 

προστέθηκε στον ΚΦΔ, με το άρθρο 8 

του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 
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Α΄129/17.10.2015) 

 

ΑΡΘΡΟ 72  

Μεταβατικές διατάξεις 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Α. 1215/2020 (Β΄ 4254/30.09.2020) Παράταση των προθεσμιών που 

προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 

51 και 53α του άρθρου 72 του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) 

Α. 1182/2020 (Β΄ 3164/31.07.2020) Παράταση των προθεσμιών που 

προβλέπονται με τις διατάξεις των 

παρ. 51 και 53α του άρθρου 72 του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

(Κ.Φ.Δ.) 

Α. 1169/2020 (Β΄ 3008/20.07.2020) Ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή 

της παρ. 53α του άρθρου 72 του ν. 

4174/2013 σχετικά με την 

ακύρωση/τροποποίηση πράξεων 

διοικητικού προσδιορισμού φόρου 

εισοδήματος και πράξεων επιβολής 

προστίμου που εκδόθηκαν εντός του 

2019 βάσει της παρ. 2 του άρθρου 32 

του ν.4174/2013 

ΠΟΛ. 1148/2018 (Β΄ 3381/10.8.2018) Τροποποίηση των διατάξεων της 

Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 

1657/Β΄), περί του καθορισμού της 

διαδικασίας εφαρμογής της παρ.5 του 

άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) 

αναφορικά με το Ετήσιο 

Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από 

Νόμιμους Ελεγκτές ή και ελεγκτικά 

γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο 

Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 

174/Α’) 

ΠΟΛ. 1012/2018 (Β΄ 126/24.01.2018) Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, 

καταβολής αρμοδιοτήτων και κάθε 

αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή 

της παραγράφου 2 του άρθρου 398 

του ν. 4512/2018 (Α’ 5), ως προς την 

μείωση των προστίμων ή των 

πρόσθετων φόρων 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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ΠΟΛ. 1034/2016 (Β΄ 730/18.03.2016) Τροποποίηση των διατάξεων της 

Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (ΦΕΚ 

1657/Β΄), σχετικά με το Ετήσιο 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά 

γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο 

Μητρώο του N.3693/2008 (ΦΕΚ 

174/Α') 

 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ο ΔΕΛ Η 1130255 ΕΞ 2020/05.11.2020 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το 

ζήτημα της έκδοσης και κοινοποίησης 

καταλογιστικών πράξεων εντός των 

προβλεπόμενων προθεσμιών 

παραγραφής 

Ε. 2150/28.09.2020 Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για 

την εφαρμογή των διατάξεων της 

περίπτωσης α' της παραγράφου 54 του 

άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α' 170), 

όπως ισχύουν μετά την ψήφιση του 

ν.4701/2020 (Α'128), οι οποίες αφορούν 

σε πράξεις διοικητικού ή διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται 

από 1.1.2020 για αναδρομικά ποσά 

πρώτων συντάξεων 

Ε. 2147/11.09.2020 Χρόνος παραγραφής του δικαιώματος 

του Δημοσίου για την επιβολή τελών 

χαρτοσήμου και της ειδικής εισφοράς 

υπέρ ΟΓΑ 

Ε. 2115/24.07.2020 Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για 

την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.53 

και 54β του άρθρου 72 του ν.4174/2013 

(Α'170), όπως ισχύουν μετά την ψήφιση 

του ν. 4701/2020 (Α'128), οι οποίες 

αφορούν ποσά αναδρομικών 

εισοδημάτων που εισπράχθηκαν το 2013, 

για τα οποία εκδόθηκαν πράξεις 

προσδιορισμού φόρου εντός του 2019, 

με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή 

της η Φορολογική Διοίκηση 

Ο ΔΕΑΦ 1178832 ΕΞ 2019/24.12.2019 Διευκρινίσεις σχετικά με τη 

διαγραφή/επιστροφή του τέλους 

επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και εφεξής 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1006
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σε φυσικά πρόσωπα/οντότητες που έχουν 

κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών. 

ΠΟΛ. 1119/22.06.2018 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 

397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α’ 

5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 του 

ν. 4509/2017 (Α΄ 201) αναφορικά με την 

τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και 72 

παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας 

Φορολογικής Διαδικασίας-ΚΦΔ, Α΄ 170) 

ΠΟΛ. 1073/17.04.2018 Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση 

των εντολών ελέγχου για την εφαρμογή 

των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 

παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αναφορικά 

με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 

και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 

(Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- 

Κ.Φ.Δ., Α' 170) 

ΠΟΛ. 1019/02.02.2018  Κοινοποίηση των διατάξεων της 

παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν. 

4512/2018 (Α' 5), με τις οποίες 

προστέθηκε παράγραφος 50 στο άρθρο 

72 του ν. 4174/2013 (Α'170) 

ΠΟΛ. 1003/03.01.2018 Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις 

διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 6  

του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 

Α’ 201/22.12.2017) ως προς την επιβολή 

της επιεικέστερης κύρωσης κατά την 

έκδοση πράξεων διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου 

ΠΟΛ. 1214/22.12.2017 Καθορισμός της διαδικασίας και κάθε 

αναγκαίου θέματος, για την εφαρμογή 

των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 49 

του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α’ 201) ως προς 

την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης 

για φορολογικές παραβάσεις 

ΠΟΛ. 1208/20.12.2017 Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη 

εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1181829 

ΕΞ 2017/5.12.2017 (Β΄4314) Απόφασης 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων 

ΠΟΛ. 1194/05.12.2017 Παροχή διευκρινίσεων για την 

αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων 

ελέγχου μέσω επεξεργασίας τραπεζικών 
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λογαριασμών κατ΄ εφαρμογή των 

διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθ. 

68 του ν. 2238/1994 περί 

συμπληρωματικών στοιχείων 

ΠΟΛ. 1154/04.10.2017  Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη 

εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1136035 

ΕΞ 2017/15.9.2017 (Β΄ 3278) Απόφασης 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων 

ΠΟΛ. 1068/26.04.2017 Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. 

ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα 

που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή 

εργασιών 

ΠΟΛ. 1009/19.01.2017  Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη 

εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου 

Α΄ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής 

Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης 

Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του 

ν. 4446/2016 (Α΄ 240) 

ΠΟΛ. 1154/12.10.2016  Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων 

περί παραγραφής απαιτήσεων του 

Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν. 

4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 

και άλλων νομοθετημάτων 

ΠΟΛ. 1080/23.06.2016 Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη 

υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από 

την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση 

καταβολής φόρου αλλά μόνο του τέλους 

επιτηδεύματος, καθώς και στην 

περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης 

υποβολής μηδενικής δήλωσης απόδοσης 

παρακρατούμενων φόρων 

ΔΕΛ Β 1077652/17.05.2016 Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την 

έκδοση και περαίωση πράξεων επιβολής 

προστίμων βάσει ν. 3888/2010 ύστερα 

από τη δημοσίευση του ν. 4337/2015 

ΠΟΛ. 1140/13.05.2014 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή 

των διατάξεων παραγράφου 48 του 

άρθρου 66 του ν. 4174/2013 

ΠΟΛ. 1132/08.05.2014 Βεβαίωση και καταβολή κατόπιν 

αιτήσεως διοικητικής επίλυσης της 
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διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής 

Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών 

Διαφορών (ΕΔΕΦΔ) του άρθρου 70Α του 

ν. 2238/1994 

ΔΕΛ Α 1069048/02.05.2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 

62 και 66 του ν. 4174/2013 «Κώδικας 

Φορολογικής Διαδικασίας» 

ΠΟΛ. 1103/09.04.2014  Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 

4254/2014(ΦΕΚ 85Α΄/7.4.2014) «Μέτρα 

στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 

οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 

4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

ΠΟΛ. 1249/21.11.2013 Λήψη εικονικών ως προς το πρόσωπο 

του εκδότη στοιχείων. Παροχή 

διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 55 και 66 του ν. 

4174/2013 

ΠΟΛ. 1226/04.10.2013 Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής 

των ποσών που προκύπτουν μετά τον 

επανυπολογισμό των προστίμων με βάση 

τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 55 και των μεταβατικών 

διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του 

άρθρου 66 του ν. 4174/2913 (ΦΕΚ 170 

Α΄) 

ΠΟΛ. 1210/06.09.2013 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 

55 και 66 του ν. 4174/26.7.2013 (ΦΕΚ 

170 Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και 

άλλες διατάξεις» σχετικά με την επιβολή 

προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση 

ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη 

λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων 

ΠΟΛ. 1208/03.09.2013 Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής 

των ποσών που προκύπτουν μετά τον 

επανυπολογισμό των προστίμων με βάση 

τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 55 και των μεταβατικών 

διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του 

άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 

Α΄) 

ΔΕΛ Β 1144776 ΕΞ 2015/03.11.2015 Παροχή οδηγιών σχετικά με την ορθή 

κοινοποίηση των πράξεων 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/588
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/411
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προσδιορισμού φόρου και των λοιπών 

εγγράφων και πράξεων που άπτονται των 

διαδικασιών ελέγχου, ώστε να 

διασφαλίζονται τα συμφέροντα του 

Δημοσίου 

ΠΟΛ. 1195/06.12.2017  Παροχή οδηγιών αναφορικά με την 

καταχώριση της φορολογικής οφειλής ή 

της απαίτησης του φορολογουμένου (της 

συζύγου) όπως προκύπτει κατόπιν 

έκδοσης πράξεων διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου 

Γ.Δ.Φ.Δ. 1192248 ΕΞ 2017/27-12-2017 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 

49 του ν.4509/2017 (Φ.Ε.Κ. Α’/201) 

αναφορικά με την τροποποίηση των 

παραγράφων 17 και 18 του άρθρου 72 

του ν.4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’/170) 

(Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας-

Κ.Φ.Δ.) 

ΔΕΛ Δ 1168423/19.12.2014 Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα 

ελέγχου ενδοομιλικών συναλλαγών και 

εκπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης 

ενδοομιλικών συναλλαγών και του 

συνοπτικού πίνακα πληροφοριών 

 

ΑΡΘΡΟ 73  

Έναρξη ισχύος 

Επί του άρθρου 73 δεν έχουν εκδοθεί ειδικώς κανονιστικές αποφάσεις ή ερμηνευτικές 

εγκύκλιοι-οδηγίες. 
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