
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων 
και πληροφοριών της περ. 1.1.ε του άρθρου 1 και 
του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1033/2014 
(Β’   276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δη-
μοσίων Εσόδων, τα οποία διαβιβάζονται στην 
Α.Α.Δ.Ε. από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύ-
ματα και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, σύμφωνα με το 
άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

2 Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης 
των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυ-
ψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλει-
ας (ΥΚΩ) για το έτος 2022, σύμφωνα με την παρ. 7 
του άρθρου 55 του ν. 4001/2011.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1027 
Παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων 

και πληροφοριών της περ. 1.1.ε του άρθρου 1 και 

του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1033/2014 

(Β’  276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δη-

μοσίων Εσόδων, τα οποία διαβιβάζονται στην 

Α.Α.Δ.Ε. από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύ-

ματα και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, σύμφωνα με το 

άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Δι-

αδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),
β) του Κεφ. Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 

«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-

μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού,

γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α1125859ΕΞ2020/23-10-2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.  18), σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 αποφάσεις (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου 
Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/
17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/2014 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Υποχρεώσεις πιστωτικών 
και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, 
Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυ-
τικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, 
ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, 
εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013» (Α’ 170) (Β’ 276).

4. Την υπό στοιχεία Α.1271/2021 (Β’ 6476) απόφαση 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία τροποποιήθηκε 
η ΠΟΛ. 1033/2014 (Β’ 276) απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων.

5. Την ανάγκη παράτασης των προθεσμιών υποβολής 
στοιχείων και πληροφοριών βάσει της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 
1033/28-1-2014 (Β’ 276) απόφασης του Γενικού Γραμμα-
τέα Δημοσίων Εσόδων που αφορούν σε α) χρηματικά 
ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεω-
λυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των 
δεδουλευμένων και καταβλημένων τόκων, καθώς και 
των τυχόν τόκων υπερημερίας και β) καταβληθέντα δί-
δακτρα και πληρωμές για πρόσθετες παροχές (μεταφορά 
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μαθητών, διατροφή κ.λπ.) προς ιδιωτικά σχολεία στοιχει-
ώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, 
γυμνάσια και λύκεια).

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

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής στοιχείων και 
πληροφοριών της περ. 1.1.ε του άρθρου 1 και του άρ-
θρου 4 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/2014 (Β’ 276) από-
φασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων έως 
και την 4η Μαρτίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 97/2022 (2)
Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυν-

σης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την 

κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής 

Ωφέλειας (ΥΚΩ) για το έτος 2022, σύμφωνα με 

την παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011. 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 
3η Φεβρουαρίου 2022, και

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 

Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179) και ιδίως τις διατάξεις του 
άρθρου 55 του νόμου αυτού.

2. Τον ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» 
(Α’ 79) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου 
αυτού.

3. Την υπ’ αρ. 218/2021 (Β’ 908) απόφαση της ΡΑΕ για 
την αναπροσαρμογή του ορίου της μέγιστης ετήσιας 
επιβάρυνσης Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης για την 
κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, 
για το έτος 2021.

4. Το δελτίο τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον πίνακα εξέλιξης 
ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

5. Την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-318597/24.01.2022 
επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. «Εισήγηση για την αναπρο-
σαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των πελα-
τών Ηλεκτρικής Ενέργειας για την κάλυψη δαπανών 
παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για το 
έτος 2022».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, στην παρ. 1.α. του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 

καθορίζονται οι μοναδιαίες χρεώσεις που οφείλουν οι 
εκάστοτε χρήστες κάθε παροχής ηλεκτροδότησης, τις 
οποίες καταβάλουν στους προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
από 01.01.2018, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 
55 του ν. 4001/2011.

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 55 του 
ν. 4001/2011 «Προκειμένου για την ηλεκτρική ενέργεια 
η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων 
εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός 
(773.531) ευρώ». Περαιτέρω, στην ίδια παράγραφο και 
άρθρο προβλέπεται ότι, το όριο αυτό αναπροσαρμόζε-
ται κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους με απόφαση της 
ΡΑΕ σύμφωνα με τη μέση ετήσια μεταβολή του δείκτη 
τιμών καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται από την Ελλη-
νική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) «κατόπιν εισήγησης της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως μοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λο-
γαριασμού ΥΚΩ στην ελληνική επικράτεια».

Επειδή, για το έτος 2021, η ΡΑΕ με την υπ’ αρ. 218/2021 
απόφασή της και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 55 παρ. 7 
του ν. 4001/2011, όρισε την αναπροσαρμογή του ορίου 
της μέγιστης ετήσιας επιβάρυνσης Πελάτη κατά θέση κα-
τανάλωσης για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) σε € 779.890 (επτακόσιες εβδομή-
ντα εννέα χιλιάδες, οχτακόσια ενενήντα ευρώ).

Επειδή, το έτος 2021, σύμφωνα με τον πίνακα εξέλιξης 
ετήσιων μεταβολών και μέσων ετήσιων μεταβολών Γενι-
κού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 
2021 - Δεκεμβρίου 2021 παρουσίασε αύξηση 1,2% (ένα 
κόμμα δύο τοις εκατό).

Επειδή, με το από 24.01.2022 έγγραφό της (σχετικό 5), 
η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εισηγήθηκε την αναπροσαρμογή του 
ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των πελατών ηλεκτρικής 
ενέργειας για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσι-
ών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το έτος 2022 σε € 789.249 
(επτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες, διακόσια σαράντα 
εννέα ευρώ), αποφασίζει:

Την αναπροσαρμογή του ορίου της μέγιστης ετήσιας 
επιβάρυνσης Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης για την 
κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
(ΥΚΩ) το έτος 2022, σε € 789.249 (επτακόσιες ογδόντα 
εννέα χιλιάδες διακόσια σαράντα εννέα ευρώ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02009002802220002*


		2022-03-01T01:11:12+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




