
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φο-
ρολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι 
οποίες έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
την 31η Δεκεμβρίου 2021.

2 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων 
που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Α.1264 (1)
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φο-

ρολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι 

οποίες έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβο-

λής την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6, 7, 14, 15, 18, 19, 30, 32, 34, 37, 41 και 

45 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 170),

β) των άρθρων 3, 59, 60, 61, 62, 64 και 67 του 
ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του 
ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),

γ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και 
ειδικότερα της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 2, του 
άρθρου 7, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρ-
θρου 41 αυτού, και

δ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Α. 1118/26.5.2021 απόφαση του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τύπος και περιεχόμενο της δή-
λωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
φορολογικού έτους 2020, των λοιπών εντύπων και των 
δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με 
αυτή» (Β’ 2226).

3. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.1.2013 
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θη-
τείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό 
στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 «Διαρ-
ρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των 
πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α’ 34), 
περί παράτασης προθεσμιών υποβολής φορολογικών 
δηλώσεων, όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας.

6. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των 
φορολογούμενων που, λόγω των μέτρων για την αντι-
μετώπιση του COVID-19 και της απορρύθμισης της οικο-
νομικής και κοινωνικής ζωής, αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
στην έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών τους υπο-
χρεώσεων.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 η 

προθεσμία υποβολής των κάτωθι δηλώσεων φορο-
λογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των οποί-
ων η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 31η 
Δεκεμβρίου 2021:

1) Τροποποιητικές δηλώσεις με αγροτικές ενισχύσεις 
και επιδοτήσεις που ανάγονται σε προηγούμενα έτη, 
εφόσον η βεβαίωση για τα εν λόγω ποσά εκδόθηκε από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του 2021.

2) Δηλώσεις φορολογικού έτους 2020, σε περίπτωση 
θανάτου του φορολογούμενου, για τις οποίες υπόχρεοι 
σε υποβολή είναι οι κληρονόμοι του.

3) Δηλώσεις φορολογούμενων, των οποίων έγινε δε-
κτό το αίτημα μεταφοράς της φορολογικής τους κατοι-
κίας στην αλλοδαπή εντός του 2021 ή δεν έγινε δεκτό το 
αίτημά τους, λόγω του γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά 
που προσκόμισαν εμπρόθεσμα δεν κρίθηκαν επαρκή 
και ακριβή (σχετ. ΠΟΛ.1201/2017, άρθρο 5).

4) Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήμα-
τος, με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμέ-
νων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αναδρομι-
κά αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ, από απογευματινά ιατρεία 
νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς και με λοιπά εισοδήματα, 
που, ομοίως, ανάγονται σε παλαιότερο έτος, εφόσον οι 
βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων εκδόθηκαν εντός 
του 2021.

5) Τροποποιητικές δηλώσεις, που υποβάλλονται μετά 
την καταληκτική προθεσμία, όχι λόγω υπαιτιότητας του 
δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθε-
σμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρο-
νικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, ή εξαι-
τίας εκπρόθεσμης χορήγησης, για οποιονδήποτε λόγο, 
έντυπης βεβαίωσης από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα 
που έχει την υποχρέωση, εφόσον οι βεβαιώσεις από τον 
φορέα εκδόθηκαν ή τροποποιήθηκαν εντός του 2021.

6) Δηλώσεις που περιλαμβάνουν ανείσπρακτες δε-
δουλευμένες αποδοχές προηγούμενων ετών και α) είτε 
φορολογούνται στο έτος που ανάγονται, εφόσον ανα-
γράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση απο-
δοχών που χορηγήθηκε στον δικαιούχο εντός του 2021 
ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος 
στο οποίο ανάγονται, β) είτε φορολογούνται στο έτος 
καταβολής τους (φορολογικό έτος 2020), λόγω του ότι 
δεν χορηγήθηκε βεβαίωση αποδοχών και δεν μπορεί να 
αποδειχθεί με άλλο πρόσφορο μέσο το έτος ή τα έτη, στα 
οποία αυτές ανάγονται.

Άρθρο 2
1. Για όλες τις ανωτέρω, από 1 έως 6, περιπτώσεις, 

οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την 31.12.2021 με 
τους τρόπους που προβλέπονται στην υπό στοιχεία Α. 
1118/26.5.2021 (Β’ 2226) απόφαση του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.

2. Από την 01.01.2022 και μέχρι την 28.2.2022, οι πα-
ραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της 
εφαρμογής «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ» στην ψηφιακή πύλη 
myAADE (myaade.gov.gr) και εκκαθαρίζονται από τις 
αρμόδιες Δ.Ο.Υ..

3. Ειδικά οι τροποποιητικές δηλώσεις με αγροτικές ενι-
σχύσεις και επιδοτήσεις, που ανάγονται σε προηγούμενα 
έτη, πέραν του χρονικού διαστήματος από 01.01.2022 
μέχρι και 28.02.2022, δύνανται να υποβάλλονται μέσω της 
εφαρμογής «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ» και μέχρι την 31.12.2021, 
προκειμένου να εκκαθαριστούν από τις Δ.Ο.Υ., σύμφωνα 
με τις συνυποβαλλόμενες βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Α.1265 (2)
Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων 

που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2022. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές 

διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),
1.2. του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρ-

χής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και 
ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 13, 14, 17, 37 και 41,

1.3. της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), και

1.4. της υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξης του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφα-
ση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοι-
χεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

2. Την υπ’ αρ. 50/24.12.2021 βεβαίωση του Συμβου-
λίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. περί έγκρισης του πλήθους 
των ποσοτικών στόχων ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογικής Διοίκησης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
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1. Το έτος 2022 θα διενεργηθούν είκοσι πέντε χιλιάδες 
(25.000) πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις 
ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολο-
γικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, 
τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα αφορά 
φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υπο-
χρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλά-
χιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ελέγχων 
του προηγούμενου εδαφίου, θα αφορούν καταρχήν σε 
ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει 
η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδή-
ματος.

3. Πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που 
ορίζονται στην παρ. 1 της παρούσας, το έτος 2022 θα 
διενεργηθούν από τις ως άνω ελεγκτικές υπηρεσίες δύο 
χιλιάδες πεντακόσιοι (2.500) έλεγχοι για τη διαπίστωση 
της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων 
των φορολογιών κεφαλαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μοσχάτο, 27 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02062782912210004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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